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 به نام خداوند بخشنده مهربان
  

 مقدمه ناشر
فراز و  ،در این مدت کشور ایران ،هزار سال میگذرد زبیش ا ،از عمر ادبیات پهناور و گرانبار فارسی

 .اشته استذگو نا کامیهای بسیار دیده و دورانهای تلخ و شیرین زیادی را پشت سر فرود ها و کام 
 و مکانی پهناور، در زمینه های گوناگون دانشهای بشری، در این گستره زمانی فرزندان این سرزمین

تالشها کرده و تجربه ها اندوخته و از جهان پر رمز و راز علم و دانش، ره آورد های بسیار با ارزش و 
، یافته ها و است که قرنها به جامعه انسانیت پیشکش کرده اند و از همین رهگذر بوده ماندگار،

ره کرده و تجربه ها و علوم و دانش مسلمین، بویژه مسلمانان ایران، چشمان کنجکاو جهانیان را خی
  .به خود مشغول داشته است

جلوه گاه راستین انعکاس تالشهای هزار ساله مردم مسلمان فارسی زبان در  ادبیات پر بار فارسی،
از حماسه و داستانهای دلکش و جذاب و تاریخ و افسانه و سیر و  زمینه های گوناگون هنر و معارف

تفسیر قرآن و علم وعرفان و فلسفه و اخالق است، از اینرو،  گویی از لحاظ گستردگی در مفاهیم و 
به رود  پر آب و  پهناور و ذاللی میماند که عطش هر تشنه ای را با هر ذوق و اشتمال بر انواع ادبی، 

شد فرو مینشاند و این معنا را باید در انگیزه های اصیل این فرهنگ ادبیات اسالمی ه ای که باقسلی
  .جستجو کرد

یا خوب و منقح چاپ نشده است و اگر اصالً به چاپ نرسیده و  متأسفانه یا تا کنون اکثرآثارادبی ما،
ندارد، به چند سر کشور قرار دراختیار همه دوستدارن کتاب در سرا ،بعضی هم طبع و نشر یافته باشد

بدلیل گرانی  یاو نسخ چاپ شده و  ژیا به جهت محدودیت امکانات توزیع، یا محدود بودن تیرا: دلیل
  .که خود معلول محدود بودن تیراژ کتاب است
مقبولیت و معنی پیدا » شاهکارهای ادبیات فارسی« بدین لحاظ، احساس ضرورت ایجاد مجموعه

  :میکند و به مصداق 
دگر نتوان کشید                            هم بقدر تشنگی باید چشیدریا را اآب   

این نیاز به روشنی احساس میشود که اگر نسل حاضر به بسیاری از مواریث واال و انسانی فرهنگ 
ای هرچند بسیار مختضر از آنها را، اگر ، نمونه سانی نمیتواند دست بیابد، دست کمنیاکان خود به آ
  .، در دسترس خود ببیندعالقه مند باشد
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عۀاثرش مفید و سودمند به از هر نویسنده و گویندۀ فارسی زبان که مطال» شاهکارها«در مجموعه 
، اعم از نظم و نثر که در این دورۀ هزار ساله ای آورده میشود و از هر کتاب مهمنمونه  نظر آید،

  .نوشته شده باشد بخشی یا فصلی مطرح میگردد
ارزش اثر از  - مجموعه، شرح حال صاحب اثر به اختصار امّا دقیق و سودمند در هر جزوه از این

دیدگاههای مختلف، شیوۀ نگارش کتاب وگونۀ بیان و زبان صاحب اثر، و کیفیت انتخاب نمونه ها 
، لغات دشوار و یا دور از ذهن کتاب و همچنین اشارات و به میان می آید و در ذیل هر صفحهسخن 

با این وصف ناشر بر آن بود که . پیچیده و مبهم، معنی و تفسیر و تبیین میشود و تعبیراتکنایات 
چاپ جدید با تجدید نظر و رفع ضعف ها و کاستی های احتمالی، بصورت منقح تر و کامل تری در 

  .دسترس عالقه مندان به ادب فارسی قرار گیرد
ار با سواد و کتابدوست جامعه  برای همۀ اقش» شاهکارهای ادبیات فارسی« امید است که مجموعۀ 

و همۀ عالقمندان به آشنایی با فرهنگ گرانبار و آثار ارجدار ادبی این مرز و بوم مفید و سودمند افتد؛ 
  .ان شاء اهللا

ناشر                                                                               
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 پیش گفتار

انتخابی است از ترجمۀ تاریخ در این دفتر از نظر خوانندگان میگذرد » بهرام چوبین« بنام داستانی که
  .طبری

طبری از تألیفات فقیه و مفسر و ادیب و مورخ بزرگ ایرانی  ختاریخ الرسل والملوک معروف به تاری
و شهرتی هجری است که از باب اهمیت و اعتبار  310ابو جعفر محمد ابن جریرالطبری متوفی بسال 

هم از آغاز تألیف و اوایل دورۀ انتشار خود کسب کرده بود ملحوظ نظر امیر منصور بن نوح  که 
محمد بن ابوالفضل محمد بلعمی را مأمور ترجمۀ آن سامانی قرار گرفت و او وزیر خود ابو علی 

امانی، پدر این ابو علی محمد، ابوالفضل بلعمی وزیر مشهور نصر بن احمد س. بپارسی دری کرد
مشوق رودکی در نظم کلیله و دمنه بشعر پارسی دری است، که مردی شاعر و ادیب و دانشمند بود 
و فرزند او ابو علی محمد نیز مانند پدر عالوه بر مقام بزرگ سیاسی و وزارت دو تن از شاهان 

اشت و در دانش و ادب نیز مرتبتی ارجمند د، عبد الملک بن نوح و منصور بن نوحسامانی یعنی 
  .کتاب او یکی از شاهکار های جاویدان نثر فصیح دری است

وی چنانکه در آغاز این کتاب آورده بفرمان منصور تاریخ پسر جریر را از تازی به پارسی در آورد و 
هنگام ترجمه سعی کرد تمام آن کتاب را به پارسی نقل کند مگر نام روات و اسناد پیاپی را که برای 

، ابو علی خود از منابع و مĤخذ بجای این قسمتهای محذوف. ور بودبان ماللت آخوانندۀ فارسی ز
، استفاده برد و کتاب خود را بدانها بیاراست و از آنجمله غالباً متکی بر روایات پهلوی بودجدیدی که 

  . است همین داستان بهرام چوبین که بعداً راجع به آن سخن خواهیم گفت 
ای بسیار قدیم نثر فارسی آغاز شد و بنا بر این از جملۀ نمونه ه 352ترجمۀ تاریخ طبری در سال 

تان بطبعی مغشوش و پر غلط چاپ نسخ خطی این کتاب بسیارست و یکبار در هندوس. دری است
  . شد

. سل و الملوک نیست اما داستان بهرام چوبین که در این دفتر آورده ایم مأخوذ از کتاب تاریخ الر
بعض نسخ  رلکه مترجم آنرا از کتاب دیگری که خودتاریخ ملوک عجم و دب )7رجوع شود به ص(

تاریخ عجم مینامد اقتباس کرده است و فعال بدرستی بر من معلوم نیست که مراد او از این کتاب 
آیا یکی از ترجمه ها یا تهذیب های خداینامه بوده یا کتابی دیگر .تاب بوده است کتاریخ عجم کدام 

  ...قدیم یا یکی از شاهنامه های منثور ؟در تاریخ ایران 
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م چوبین در سایر ولی تفصیل داستان و شرح جزئیات مطلب بنحوی که قابل انطباق بر داستان بهرا
، ثابت میکند که این داستان اصالً از یک مأخذ پهلوی گرفته شده است و شباهت مĤخذ نیز میباشد

  .این مطلب را تأیید میکند  آن با داستان بهرام چوبین در شاهنامۀ فردوسی هم
همچنانکه از یک اثر دورۀ سامانی باید انتظار داشت نثر بلعمی بسیار ساده و طبیعی و روان و دور از 

ی از موارد نزدیک ، ترکیبات بسیار کهنه ودر بسیارجمله ها کوتاه. ستا تکلفات و صنایع لفظی
 بسیاری از مفردات با معانی کهنۀ خود ، ووصاف منطبق و متناسب با خارج استا، بترکیبات پهلوی

، آمده و فهم آنها برای فارسی زبانان معاصر بدون توضیح و چنانکه در قرن چهارم مستعمل بود
  .تفسیر اندکی دشوار میباشد 

برای چاپ این وجیزه نسخۀ کتابخانۀ ملی ایران را اساس قرار داده و از چند نسخۀ خطی دیگر و نیز 
ات درست اصل در هر مورد ور عبارتا حتی المقد بعضی موارد استفاده کرده ام از نسخۀ چاپ هند در

  . بدست آید
                                   

  ذبیح اهللا صفا                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 بهرام چوبین
ر های او او اندر آمدند و لشگ 2کان از هر سوی بپادشاهیملبگذشت  1از پادشاهی هرمز چون ده سال

، نام وی شابه هرمز 3، خالاز سوی ترک ملک ترک بیامد، پسر خاقان. همه از جای خویش برفتند
و او از جیحون بگذشت و ببلخ آمد و آن سپاه و خاقان مرده بود و ملک به شابه رسیده بود . 4شاه

 هراتو از آنجا بحد ، بلخ بگذاشت و به خراسان آمد و به طالقان هرمز که ببلخ بودند بگریختند و او
یامد با صد هزار مرد و شام بگرفت، آنک نوشیروان و از سوی مغرب ملک روم ب .و بادغیس آمد

و ازسوی ، صیبینکه این مملکت روم است تا حد ن، و گفت این نه از حد عجم است داشته بود
از  8؛ و از سوی بادیها سپاه بسیار، و آن حد ها بگرفتب 7یرون آمدب 6و آذربایگان ملک خزران 5ارمنیه

، شهر های ودیگری را نام عمروبن االزرق بودیکی را نام عباس االحول ، دو جانب عرب بیرون آمد
، از هر سوی گرد وی اندر آمده و کار بر دو هرمز بمدائن اندر بو. پارس بسیار بگرفتند و فساد کردند

؟ هر کسی ه را بخواند و گفت چه تدبیر کنیمموبدان موبد را و سرهنگان سپا پس. سخت شدهوی 
ملک هرمز او را گفت تو نیز تدبیری کن و ما . ی کردند و موبدان موبد خاموش بودتدبیری دیگر هم

گفت ای ملک از این همۀ . یر پیران مبارک بودکه سخن و تدب 9را به رأی و تدبیر خویش معونت
امّا . ند، این دیگران نه دشمنندا ترک است و دشمنان این مملکت ایشانتر ملک  دشمنان ترا دشمن

آن . ده بود، آنک نوشیروان از وی ستو پادشاهی خویش طلب میکندملک روم حق خویش میخواهد 
با وی  ، آن شهرها بدو باز ده و10و آن مردمان ترساا ندست از آن ملکان عجم نبوده اشهرها هرگز 

، از و در بادیه قحط بود؛ و امّا اعراب بادیه مردمانی ضعیف و درویش اند تو باز گرددصلح کن تا از 
و بادیه دوست تر گردند  بازکه ایشان خود فرست  13، ایشان را طعام و خواستهآمده اند 12ایدر 11آن

غنیمتها  ، و بسیارمدند بدان آمدند که چیزی بربایندو امّا این مردمان که از خزران آ. دارند از شهر ها
                                                 

.میالدی سلطنت کرد 590تا  579هرمز چهارمین پادشاه ساسانی جانشین انوشیروان بود که از  - 1  
.مرو حکومت مملکت ، قل - 2  
.دائی -  3  
.ساوه شاه و در مجمل التواریخ ساوه شاه : در شاهنامه  -  4  
.ارمنستان: آرمینیه  -  5  
.خزران سرزمین قوم خزر در شمال دریای خزر -  6  
.خروج کرد -  7  
. مراد بادیۀ العرب است  -  8  
.همراهی  –یاوری  -  9  

.عیسوی  -  10  
.بدان سبب  –از آنروی  -  11  
.اینجا  -  12  
.مال  -  13  



 9

 و آذر بایگان زمین ارمنیه 2به کارداران 1نامه کن. اکنون روی به پادشاهی خویش نهند بدست آوردند
مر  4و خود بساز. ایشان کنند که ایشان از بیم آن خواسته که دارند جنگ نکنند  3تا گرد آیند و آهنگ

تا  6مبارز 5ساالری جلدت با یا خود برو یا سپاه بفرس. که هیچ دشمن بتر از ترک نیستحرب ترک را 
پس رسوالن فرستاد سوی قیصر و با وی . نیکو گفتی. ملک هرمز گفت احسنت. با ایشان کارزار کند

و آن شهر ها که نوشیروان از وی بستده بود باز داد و ملک روم بازگشت و هرمز نامه کرد  صلح کرد
و سوی بادیه طعام و خواسته ، 8رمانیدندایگان تا سپاه خزران را از آنجا بارمنیه و آذرب 7به عمال

نی حنیفه بود از ملک زادگان باز  هاین هوز. بن علی الحنفی هفرستاد بر دست مردی نام وی هوز
برفت و آن اعراب را ببحرین باز گردانید و دل  ههوز10و عرب او را بزرگ داشتندی 9بحرین و یمامه

و هرمز از  12خزران شدند 11پاه خزر باهرمز بی غم گشت و ملک روم نیز بصلح باز گشت و س
و موبدان موبد را گفت  15و مهتران مُلک را گرد کرد  14و بتدبیر مملکت بایستاد 13دشمنان بپرداخت

ه این شابه شاه مانده است که ب نید،که خدای تعالی کار ما نیکو کردو همۀ دشمنان را از ما باز گردا
همه مشورت کردند که این کارزاررا  ؟او شاید فرستیم 16کرا بحرب. میان پادشاهی ما اندر آمده است

از ملکزادگان  ،بود، و اصلش از ری بود 18بهرام بن جشنس، و او بهرام بن 17بجز بهرام چوبین نشاید
سیاه چرده بود و 19، و بگونه انه تر و مبارز تر از وی نبودو اندر آنوقت مردی مرد، و اسپهبدان ری بود

  .بود 21دراز و به تن خشک 20بباال
                                                 

.نامه نوشتن : نامه کردن  -  1  
.عامل : کاردار  -  2  
.قصد  -  3  
. بسیج کردن  –آماده شدن : ساختن -  4  
.چاالک  –زیرک  -  5  
. جنگجو -  6  
. مأموران حکومتی و اداری و مالی  –کارگزاران  –کار داران  -  7  
.رم دادن  –دور کردن : رمانیدن  -  8  
.و ارتفاعات مرکزی عربستان از مغرب ) از مشرق(ناحیه ای از عربستان واقع در شمال دشتهای جنوبی میانه االحساء و بحرین  -  9  

. احترام کردن : بزرگ داشتن  -  10  
.به : با  -  11  
.رفتن : شدن  -  12  
.فارغ شدن : پرداختن  -  13  
. ن شروع کرد –اقدام کردن  –قیام کردن : ایستادن  -  14  
. جمع آوردن : گرد کردن  -  15  
. در نسخه چاپی همه جا به جای حرب جنگ آمده است . جنگ  -  16  
.الیق بودن  –سزاوار بودن : شایستن  -  17  
.مخفف گشنسب پهلوی : جشنس  -  18  
.رنگ : گونه  -  19  
. قد و قامت : باال  -  20  
. الغر : خشک  -  21  
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؛ و اصل شوبین د او را شوبین خواندندی نه چوبینو گروهی گفتن؛ او را بهرام چوبین خواندندی 1ازیرا 
زین  4و از سر تا کوهۀمردی را ضربتی زده بود ری  3بحرب شده بود و بر در 2آن بود که او بخردگی 

آن  5بینشو : ی گفتندهر زمان مر یکدیگر را هم برو آورده بود و مردمان به نظارۀ آن میشدند و
و اندر ملوک عجم دو ملک را بمردی و  ، 6درست تر است پس او را این لقب کردند و این! ضربت را

و . گفته شد اندر پیش ؛ و حدیث بهرام گوریکی بهرام گور و یکی بهرام شوبینمبارزت نام برند 
و او اسپهبد و  گان بوی داده بودنوشیروان بهرام شوبین را از ری بیاورده بود و مُلک ارمنیه وآذربای

مرزبان ری بود و جبال و جرجان و طبرستان این همه بدو داده بود و اورا به ارمنیه فرستاده چون 
ین حرب را بجز بهرام مردمان گفتند ا. و بگذاشت بوی 7بهرام یله کرده هرمز شاه شد همان ملکت ب

بهرام ، همه نام دیگر روز همه را گرد کرد. مگفت امروز باز گردید تا من بنگرهرمز . شوبین نشاید
  . بردند و گفتند جز وی نشاید

تمام  9بهرام شوبین تمام نگفته است و من بکتاب اخبار ملوک عجم 8و محمد بن جریر طبری حدیث
   :یافتم و بگویم

، را  شایدچون دیگر روز هرمز مردمان را گرد کرد و از ایشان مشورت خواست که این حرب ترک ک
پس مردی از میان مردمان بر پای . 10همه بهرام شوبین را گفتند که وی مردی مبارز است وسوار

نیک » مهران ستاذ«، ملک مر پدر مرا بزرگ و گفت زندگانی ملک دراز باداز سرهنگان  11استخ
و بخانه اندر مانده است و ، و اکنون پیر شده است خدمت وی داند مر ملک نوشیروان راشناسد و 

پدر ترا و او را بر من حق است  12هرمز گفت نیک دانم. نتواند آمدن که از کار مانده استت بخدم
. یروانکه مادر مرا بیاورد سوی نوش، جد من ،وی بود رسول نو شیروان به خاقان، ملک ترک که

رد کرده است و کسی را همی جوید که پیش گگفتا من دوش پدر را گفتم که ملک هرمز مهتران را 
                                                 

.بدانجهت  -  1  
. طفولیت  -  2  
. نزدیک  –بیرون  –کنار  -  3  
. آمدگی پیش زین  رب: کوهه زین  -  4  
.برو و ببین  -  5  
. حقیقت امر آنست که شوبین تلفظ ولهجه دیگری از چوبین است و همان وجه تسمیه که اول ذکر شد درست تر است نه این وجه تسمیه    ساختگی   - 6  
.گذار کردن وا –اجازه دادن  –رها کردن : یله کردن  -  7  
.داستان  -  8  
جمه ها یا در بعضی نسخ اخبار عجم است و معلوم نیست که این کتاب اخبار ملوک عجم کدامیک از کتابهای مربوط به تاریخ ایران بوده است ، یکی از تر - 9

  تهذیب های خداینامه یا یکی از شاهنامه های منثور ، مثالً شاهنامه بوالمؤید بلخی ؟
.از طبقه اسواران  –مبارز   - جنگجو  –جنگاور  :سوار  -  10  
در شاهنامه نام این سرهنگ نستوه . نام این سرهنگ در نسخ مختلف ترجمه طبری بصورت سخنان ، نخنان ، سنحباز و امثال آنها آمده و همه غلط است  - 11

.است    
. نیک شناسم  -  12  
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مرا بخواند و بپرسید او را ، اگر فت که مرا اندر این کار علمی استگ 2وی ایدونشود  1ترکانسپاه 
شده بود و بر اسب  ، و وی ضعیفهرمز گفت او را بخوانید؛ او را بخواندند پیش آنهمه خلق. بگویم

و را گفت ترا ؛ و او بنواخت 4کرد و بیاوردند و هرمز او را برّاندر نهادندش  3، به محفهنتوانست نشستن
تو بدان جای  5، و محلو بسعی تو بود مادر مرا بنزدیک نوشیروان آوردنبر من حق بسیار است 
ما را چه  6و همی بینی که خاالن و قرابتان، نم اندر کار ها که در مُلک اُفتدهست که با تو مشورت ک

مد و حق ما را نشناخت و چون خاقان بمرد پسرش سپاه آورد و اندر پادشاهی ما آ. همی دارند 7رنجه
باید که با  اکنون ما را کسی همی. و خویشی دست باز داشت 8حرمت ما ندانست و از حق عشیرت

زندگانی ملک : ؟ مهران ستاذ گفتو در این بابچه علم است بنزدیکی ت. سپاه بجنگ وی فرستیم
اه تن بودند از مهتران و ج، با من پنشیروان مرا بنزدیکی خاقان فرستادآن روز که ملک نو، دراز باد

. تا من یکی از میان ایشان بگزینم 9و نامه کرد وی را تا همۀ دختران بر من عرض کند. سرهنگان
دیگر روز دختران را . ا پیش خواند و مرا برّ و لطف کردخاقان آنروز که من بسوی وی اندر شدم مر

، همچنان با یاراستن خاتون بود او را  که ازدختر  ، و آنآراسته آنکه از دیگر زنان بودند ،بیاورد
، نشسته بود 11و من او را دیدم که بر تخت ملکبیاوردش تا به چشم من خوش نیاید  10جامۀخلق
ن و این همه دختران پیش من بپای کرد و مرا گفت از اینان کدام را خواهی ؟ م. 13خاتون 12پهلوی

یدم ، پس خاتون دید که دختر او بگزن بود خاتو14ازیرا که مانندۀ. دختر خاتون که مادر تست بگزیدم
من گفتم اگر حاجت من روا . مرا گفتند از این نیکو تر هستند .روی ترش کرد و نا خوش آمدش

، ش کرد تا اجابت کرد بسپردن دخترشخاقان خاتون را خواه. ن من این دختر را خواهمکرد خواهید
ۀ بسیار که آن را عدد و اندازه نبود و من و آن دختر بنوشیروان دادند و بمن سپردندش با خواست

و خاقان را منجمی بود دانا ترین آن زمان چون خواستم که بیایم او را بخواند و گفت بنگر . بیاوردم
                                                 

.بمقابله سپاه ترک رود : پیش سپاه ترکان شود  -  1  
.چنین : ایدون  -  2  
.تخت روان  –هودج : محفه  -  3  
. نواختن  –احسان کردن  –نیکویی کردن : برّ کردن  –نیکویی و احسان ) بکسر اوّل و تشدید ثانی: (برّ  -  4  
.مرتبه  –مقام  -  5  
.نزدیکان  -  6  
.آزرده  -  7  
.حق خویشاوندی : حق عشیرت   -خانواده : عشیره  -  8  
.  سان دادن  –نشان دادن : ض کردن عر -  9  

.به فتح اوّل و دوم ، کهنه  -  10  
. پادشاهی ) بضم اوّل(ملک  -  11  
. پهلو به پهلو  –هم پهلو  -  12  
. عنوان ملکه و شهربانو در میان ترکان  -  13  
شبیه: ماننده  -  14  
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منجم گفت او را از این . وشیروان که او را آنجا همی فرستمکار این دختر چگونه خواهد بودسوی ن
، نه دراز و نه کوتاه و از پس نوشیروان او پیوسته ابروبزرگ شود و مردی بود و دختر پسری آید 

؛ و اندر سیار، لشگر آید بن بر این ملک که از این دختر آیدپس گفت از ترکستا. باشدملک عجم 
ردی از بزرگان عجم از پادشاهی وی فساد کنند و آن پسر که از این دختر آید سپاهی فرستد با م

نه و مردی بود دراز و به تن خشک و بگو نام پدرش هم بهرام باشد، نام او بهرام باشد و ملک زادگان
و آخر  1، و با سپاهی اندک بترکستان اندر آیدو آن سپاه را بشکندسیاه چرده و به ابروان پیوسته

صفت بهرام شوبین  2، این صفت که وی کردموبدان موبد گفت ای ملک. مرگش بترکستان بود
پس چون این  .ملک 5ارمینیه است از دست 4م است که به ثغرنام وی بهرام بن بهرا 3کجااست، 

موبدان موبد را . ب آمدهرمز را از آن عج. مهران ستاذ بمحفه اندر جان بداد 6حدیث همی کردند
، که خدای عزوجل از چندین گاه باز این مرد را انست که کسی را از آسمان وحی آیدگفت این همچن

پس هرمز همان روز کس فرستاد و . پس مرگش داد ،شنوانیدتا این سخن مرا بزنده همی داشت 
، و گرامی داشت و نزدیک گردانیدهرمز او را . برخاست و بیامد 7بهرام اندر ساعت. بهرام را بخواند

، ولیکن بĤخر رسید و مملکت به پسرش رسید، خال ما بهرام را گفت بدانک جد من خاقان را عمر
است و بلخ گرفته و ما را کسی باید که با سپاه از اینجا برود و او و سپاه آورده نشناخت  8حق قرابت

و مردی تو  9، و ما را دل بر تو افتاده است از اصلیکرد جنگ کندرا از آنجا برماند و اگر جنگ باید 
ملکم و  10بهرام گفت من رهی. اثر های نیکوی تو اندر این دولت ، ومر خدمت نوشیروان را

هرمز را بغایت  . هرکجا که فرستد جان فدا کنم ،ام از شمشیر های ملک و شمشیری، فرمانبردار
 که همان سالح که روز جنگ خواهی، بفرمود تا او را فرود آوردند و بفرمود دیگر روز خوش آمد

،  پس بهرام بیامد بر اسب ،ه میدان اندر بایستاد با سپاهو هرمز ب ،پوشید بپوش و بر اسب نشین و بیا
او بدید ،   11و کوپالندر نگریست وآن قد و قامت و باالهرمز بدو ا. چنانکه بجنگ روند با سالح تمام

                                                 
. شکست دهد  -  1  
. وصف کردن : صفت کردن  -  2  
.که : کجا  -  3  
. سرحد ) به فتح اوّل و سکون ثانی و ثالث: (ثغر  -  4  
.از جانب : از دست  -  5  
. سخن گفتن : حدیث کردن  -  6  
فوراً -بر فور : اندر ساعت  -  7  
.نزدیکی ، ودر فارسی بمعنی نزدیک و خویشاوند هم استعمال شود : قرابت  -  8  
.اصالت : اصلی  -  9  

.چاکر : رهی  -  10  
.یال  –امت ق: کوپال  -  11  
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اندر  1ا بخواند و گفت دست تو مطلق کردم، و دیگر روز او ریکویی کردبپسندیدش و با وی بسی ن
 هری که تو آن بگشایی من آن شهر ترا دادمشهر  نچه خواهی بر گزین وآ. و اندر سپاه 2بیت المال

رد کرد و از جمله سپاه دوازده هزار گ، دیگر روز سپاه را بیرون آمدرام شاد شد و از نزدیک هرمز به
ستور  و، مقدار چهل ساله و ساخت و سالح ، مردان مبارز جنگی، نه پیر و نه جوان، میانهمرد بگزید

او میروی جنگ ، او را گفت آن دشمن که تو ب3خبر بملک برداشتند. تازی و آنچه بایست بدادشان
 ای ملک از سپاه: وازده هزار مرد چگونه پیش وی شوی؟ بهرام گفت؛ تو با دسیصد هزار مرد دارد

، و است و بیشتر دوازده هزار مرد است، و کمترین سپاه هزار مرد بسیار جز گرانی چیزی دیگر نباشد
که بجنگ ار مرد بود دوازده هزرستم با دوازده هزار مرد بود که بجنگ مازندران شد و اسفندیار با 

هزار مرد جنگهای عجم بر شمرد که با دوازده  4؛ و بسیار کس از ملوکانهفت خوان شد به دژ رویین
هرمز گفت چرا مردان . مرد است و سپاه بسیار، بدولت است، که کار جنگ نه ببزرگ کرده بودند

ا است و جوانان ر 6بحمیتبهرام گفت زیرا کار حرب ؟ بگزیدی 5جوان نگزیدی و مردان بزاد بر آمده
، و مردان بزاد بر آمده ر دانند کردنو نه رسم حرب دانند و نه تدبی .حمیت نبود و نه خرد و نه تجربت

کردند تا  ملک هرمز این سخن از وی بپسندید و بفرمود تا روزی اختیار. ت بود و هم تجربترا حمیّ
او را . بودی 7منجمی دانستی و هم کاهن ، همبرود و لشگر بیرون برد، و ملک هرمز را منجمی بود

آن فال .  9تا وی چه کند و تو آن را چه فال کنی 8ر؛ و بنگتا با بهرام بیرون شود با مرکبش بفرستاد
، سبدی بر سر نهاده به ازاری و برهنه 11مردی پذیرۀ بهرام آمد. 10گوی با بهرام بیرون شد بر مرکب

بهرام نیزه از نیزه داری بستد و دست دراز . 12ود بر ویچنانکه آسان همی بپر از سر های گوسفند 
سبد افتاد و یک سر بر یک سر با ، وسفند بستد به نیزه، و نیزه راست کردکرد و از آن سبد دو سر گ

. ز آمد و هرمز را بگفت این حال راآن فال گوی با. ام همچنان با آن سر بر نیزه برفتبهر ؛نیزه بماند
                                                 

.آزاد کردن : مطلق کردن  -  1  
.خزانه : بیت المال  -  2  
.اطالع دادن : خبر برداشتن  -  3  
الحان ها ،  : مانند . است  در اینجا میبینید که جمع عربی در فارسی یکبار دیگر با عالمت جمع استعمال شده و این در زبان فارسی بسیار. شاهان : ملوکان  -4   

4 .ا ، ابداالن ، حوران ؛ معانی ها ، اوانیها  ، موالیان و جز آن منازل ه   
. مسن : بزاد بر آمده  -  5  
.غیرت : حمیت  -  6  
.غیبگو  –پیشگو : کاهن   7  
تو آنرا چه فال » ل کنداو آنرا چه فا«چنانکه میبینید در اینجا از ضمیر مغایب به مخاطب برگشته و بجای بنگرد ،  بنگر گفته است و در جمله بعد بجای  - 8

.کنی آورده ؛ و این تغییر شخص در ضمایر در منشĤت پهلوی و نیز در آثار نثر قرن چهارم نادر نیست    
.تفاؤل کردن  –فال گرفتن  -  9  

سواره:  بر مرکب  -  10  
.    پیش کسی در آمدن  –استقبال کردن : پذیره آمدن  -  11  
.و زحمتی نداشت یعنی حمل آن سبد بر او آسان بود  -  12  



 14

گفت این دو سر دو ملک باشد که بهرام یکی را بکشد و یکی را دست باز  ؟هرمز گفت این چه باشد
، وبرهنگی آن مرد که سبد بر سر داشت آن است که تا از وی بگریزد و بملک خویش شود 1دارد

  .3و اندر تو عاصی شود 2بهرام بر تو بیرون آید
نی بود، خواستم که نامه کرد که مرا با تو سخ دیگر روز. و آن شب نخفتشد 4ملک هرمز تافته

و  5، تا این سخن ترا بگویم مشافههتنها، از آیسپاه را همانجا بدار و خود ب. بگویمت، فراموش شد
بهرام رسید یک منزل رفته بود و هرمز خواست که کسی دیگر ه چون آن نامه ب .باز گرد 6سبک

ه کرد که بدین کار که ملک مرا بهرام جواب نام . 7و بهرام را باز کند بفرستد و بر آن سپاه ساالر کند
بیند تا دشمنان ملک را فرستاده از راه باز گشتن صواب نبود و من نخواهم که ملک روی من ب

ز آن منزل برخاست و برفت با و ا. بنامه بفرماید تا کار بندم، و هر فرمانی که هست هالک نکنم
و حدیث آن فال و نامه  ا بخواندملک هرمز بدان کار تافته شد و دیگر روز موبدان موبد ر. سپاه

،  ملک 8یا: موبد گفت! فت و گفت چکنم که کار از دست رفتجواب نامه باز آمدن اورا بگفرستادن و
داشتن و بحرب دشمن رفتن؛ و فال راست باشد و  بهرام را حریص دیدم در کار ملک و بر طاعت 

نصرت دهد بر دشمنان؛ و دل او بر بهرام  نیت تو او را، او را باز مخوان که خدای تعالی به دروغ بود
، گفتا براه اندر زنی پیش وی آمد بمنزلی. م برفت و از عراق سوی اهواز شدو بهرا ؛خوش کرد

بهرام بفرمود تا آن سوار را گردن بزدند و .  ز من بستد و گواه بپای کرد بر آنسواری زنبیلی کاه ا
ت که شابه شاه بحد بلخ اندر آمد هرمز بترسید که و آنوق. ه هرمز آمد، شاد شد بداد ویخبر آن ب

، نام وی خراد برزین مردی بود با مردی را بفرستاد از بزرگان سپاه .وی زود اندر آید بمملکت سپاه
هرمز او را پیش شابه شاه فرستاد با لختی سپاه که برو و شابه شاه را به مکر  .و فریب 9مکر و دستان

د د و بگوی او را که ملک عجم با تو صلح خواهد کردن و رسول خواهلشگر برسو حیله همی دار تا 
؛ و بر آن مردمان خ همی داردو نگذارد که پیشتر آید، تا او را ببلفرستادن و خراج بخواهد پذیرفتن

برزین بشد و شابه شاه را  داو این خر 10غارتی و فسادی نکند تا هرمز سپاه و تدبیر راست کند
تا هرمز سپاه راست کرد و بهرام شوبین را با سپاه کسال او را ببلخ بداشت بدین بهانه ی. بفریفت

                                                 
.منصرف شدن  –دست کشیدن  –رها کردن : دست باز داشتن  -  1  
.یاغی شدن  –خروج کردن : بیرون آمدن  -  2  
. بر تو عصیان کند : اندر تو عاصی شود  -  3  
.گرم  –خشمگین : تافته  -  4  
.شفاهی  -  5  
.بر فور  –زود : سبک  -  6  
.لمه بهمین معنی یکبار دیگر در این داستان آمده است معرول کردن واین ک: باز کردن  -  7  
.آمده است » ای» «یا«در نسخه چاپی همه جا بجای  -  8  
. حیله و تزویر  -  9  

.تعبیه کردن  –مهیّا کردن  –ترتیب دادن : راست کردن  -  10  
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بیرون  2نجا به کهستانآ و از شد 1به طبسین ، ولیکن از اهوازو بهرام ببلخ شد نه براه راست.  بفرستاد
و بحدود بلخ بیرون آمد تا شابه شاه آگاه نشود پس چون  شد 3بالنجشد و بهرات آمد و از هرات به 

ترک خبر بهرام شنید کس فرستاد به خراد برزین که با من مکر کردی و مرا بفریفتی و خراد  ملک
ک منزلی بلخ از این روی به یریخته بود و برفته و پیش بهرام آمده و بهرام گبرزین از این لشگرگاه ب

ی سپاه ، گفت شو و خبر بهرام بمن آر که با ورا پیش خواند جرسبانلک ترک امیر پس م. فرود آمد
و کیستند و با چه سالحند و مهتران ایشان کدام اند؟ وی برفت با ده سوار، چون به  چند است

این مرد بهرام را گفت   .وار از لشگر خویش بیرون آمده بودنزدیک لشگر بهرام رسید بهرام با پنج س
نگ را راست ا گفته است برو و جمر. این ملک ام که سپاه فرستاده است گفت من چاکر؟ کیستی تو

گفت این دوازده . گفت همانا دوازده هزار مرد باشند؟ ین سپاه چند باشدبهرام را گفت ا آن مرد. کن
بان آن امیر جرس. بهرام گفت چنین همی گوید؟ین سه صد هزار مرد جنگ خواهد کردهزار مرد با ا

و گفت ای سپهبد با این  پیش بهرام اندر آمدخراد برزین دیگر روز . بازگشت و شابه شاه را آگاه کرد
. میان اندر سخن گویم و صلح افکنم ه هم به تا ب. این ترک جنگ مکنسپاه که تراست با  4مایه

تویی جز ماهیگیران بیرون  که از آن دیه که! فت خاموش باش که زبانت بریده بادبهرام او را گ
، نام وی ود اندر لشگر بهراممردی دبیر ب! ترا با جنگ کردن چه کار هست؟ شو و ماهی گیر، نیایند

بهرام . را گفت شتاب مکن بحرب این دشمنانبهرام . بهرام او را از هرمز بخواسته بود، و بزرگ دبیر
؟ دیگر جنگ کردن چه دانی ،و قلم بکار آید 5ترا دویت! موش شو که مادر از تو تهی نشینادگفت خا

 تو به طاعت من در آیی ملک عجم بتو دهمروز شابه شاه امیری را بفرستاد سوی بهرام و گفت اگر 
یش بهرام گفت شو و او را بگوی که خدمتکاران و بندگان ملک از پ. عجم ۀکنم بر هم 6و ترا خلیفت

ده بود ، که ملک عجم مردی فرستاباز دیگر روز مردی فرستاد به بهرام. ملک بیرون نیایند الّا بفرمان
تو  ،ش همی کرد بر آنک صلح کنیماز بر من بود و خواه، و از یکسال بسوی من نام وی خراد برزین

  .ملک عجم و بنگرم که رأی او چیست نیز صلح کن یا صبر کن تا من رسولی فرستم نزد
   ، 7بهرام جواب فرستاد که او بر تو افسوس همی داشت

                                                 
)حدودالعالم(» ان از کاریز است و اندر میان بیابان استگرمسیر و اندر او خرماست و آب ایش«) در جنوب خراسان(طبسین نام دو شهر است  - 1   
. ناحیه جنوب خراسان : کهستان ، قهستان  -  2  
مراد از جبالن در اینجا دو ناحیه کوهستانی غور و غرجستان است که میان هرات و بلخ واقع است و سیاق عبارت . در اصل بی نقطه و تصحیح قیاسی است  - 3

. کند ، شاید هم بتوان بختالن خواند و در این صورت صحت مستبعد آن است این حدس را تأیید می  
.مقدار : مایه  -  4  
. دوات : دویت  -  5  
. مقام  ئمقا –جانشین  -  6  
. افسون همی کرد : افسوس همی داشت  -  7  
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شابه  .و به ملک عجم نفرستم 2، تا سر تو بر نگیرمکه روز تو به شب رسدنباشم  1و من هم داستان
شاه را خشم آمد و بفرمود تا بوق بزدند و سپاه بر خویشتن عرض کرد و آنروز تا بشب تعبیه همی 

و بهرام نیز آنروز سپاه خویش را ؛ ر کرد و عزم کرد که فردا جنگ کندکرد و مقام هر گروهی پدیدا
روز نزدیک آمد پس چون صبح بدمید و . ره و قلب و جناح لشگر پدیدار کردتعبیه کرد و میمنه و میس

نگ کردی و ، بخواب دید که با وی لشگر ترک جخواب بگرفت، هم بر پشت اسب بخفت را بهرام
تا  نکرد آگاه، روز بود خاموش شد و کس را از آن خواب هزیمت بر بهرام افتادی، بهرام بیدار شد

رد و خود به تن سپاه برابر شد و بهرام سپاه فرا حرب ب 3چون آفتاب بر آمد. مردمان را دل نشکند
خویش سوی هر گروهی همی شد و ایشان را بر حرب حریص همی کرد و همی گفت یک امروز 

و مرا خجل مکنید و خون خویش باطل مکنید کز ایدر تا خانۀ شما دور  4کاری کنید نام و ننگ را
نان همی و بدینگونه سخ. نرسد  5است اگر باز گردید کسی از شما از شمشیر دشمن نرهد و باز خانه

واهد گفت هرکه باز گردد و دانی که بخ؛ و سرهنگی را با پانصد سوار از پس سپاه اندر بداشت و تگف
ی شد و بر تخت زرین و ملک ترک چهل هزار مرد بگزید و بر تلّ. گریختن هم بر جای گردنش بزن

و  ،رستادویست و شصت هزار مرد بجنگ فنشست و آن چهل هزار مرد را گرد خود اندر بداشت و د
تا سپاه تعبیه کردند و پیش وی راست بایستادند و هم بر آن تعبیه بحرب  سپهساالران را بفرمود

الن و شیران که پیبفرمود  شابه شاه. و با وی دویست پیل بود کارزاری، و صد شیر مردم خوار. شدند
 ندر بدید بفرمودچون بهرام پیالن و شیران را پیش صف ا. همچنین کردند. را پیش صف اندر کنید

. ایشان تیر باران کردند 6، و گفته بود که دستها بر چشم پیالن داریدسپاه را که جمله تیر باران کنید
تا آتش به پیالن اندر  را بفرمود 7، و بهرام نفت اندازانشیران برگشتند از درد آن تیر ها آن پیالن و

سی هزار ود اندر افکندند، خروشان و مقدار ایشان روی باز پس نهاده و خود را به لشگرگاه خ. زدند
 8بهرام چون دید که تعبیۀ ترکان بشکست. ، بنیروی آتش که همی سوختندمرد بپای بکشتند و بپهلو
نهادند و خویشتن بر  9خود با همۀ سپاه حمله کرد و ترکان روی بهزیمت .و لشگر از جای بجنبید

رکابدار گفت اسب  10د اسب خواست که بر نشیندملک ترکان چون حال چنان دی. شابه شاه افکندند
                                                 

. موافق  –هم عقیده : همداستان  -  1  
. سرتو از تن جدا نکنم  –سر تو نبرم  -  2  
. معلوم شدن  –شتن ذگ –طلوع کردن  –باال آمدن : آمدن  بر -  3  
.برای نام وننگ  -  4  
.بخانه  –بسوی خانه : باز خانه  -  5  
.چشم پیالن را نشانه کنید  -  6  
. قالع و بالد محصور بود کسی که مأمور افکندن گلوله های بزرگ آغشته به نفت یا غاروره های پر از نفت بر سپاه دشمن و بر  –نفاط : نفت انداز  - 7  
.تعبیه ترکان از نظم و ترتیب خود بیرون رفت  -  8  
. شکست  –فرار : هزیمت  -  9  

. سوار شدن : بر نشستن  -  10  
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. خاست و از تخت خویش برپای ! گریختن یا اسب جنگ؟ شابه شاه را خنده آمد،گفت اسب گریختن
کمان بنهاد و بر سینۀ ، تیری بتاج و تخت دید  دانست که ملک استپس بهرام آنجا رسید او را با 

فتاد؛ و سیصد هزار مرد از سپاه ترکان هزیمت ، از پشتش بیرون شد و ملک از تخت بیملک ترک زد
بهرام . ند و بهرام از پس ایشان همی رفت و همی کشت تا شب اندر آمدشدند و باز پس گشت

و بلشگرگاه ترک آمد و آن مال ایشان بفرمود تا همه را برگرفتند و تخت زرین و تاج وی بر گرفت 
بود و دیگر ، و آنشب آنجا بر گاه خویش بردت برده به لشگمقدار آن مال خدای دانست و آن غنیم

و   1، هیچ کس کم نبود از سپاه مگر یک سرهنگ نامش بهرام سیاوشانروز همۀ سپاه عرض کرد
و بهرام  واهر زادۀ بهرام شوبین بزنی داشتخ ،زرگ بود و داماد بهرام شوبین بوداین بهرام سرهنگی ب

. که وی کشته شده است اندر حربگاه پنداشت. ه شداو را ندید تافت چون. شوبین او را دوست داشتی
ام سیاوشان همی دیدند که بهر 2دچون یکساعت بر آم. ود که طلب کنیدش میان کشته شدگانبفرم

، شاد شد و گفت بهرام شوبین او را بدید. مردی سرخ ریش و گربه چشم و کوسه ،آید با ترکی اسیر
من ، گفتا مرا پیش ملک خویش بر که تم کشتنردی ؟ گفت این را بخواسیست که آوکاین اسیر 

علم چیست که ترا از کشتن  بهرام گفت چه علم دانی؟ بیار تا آن. علمی دانم که شما را بکار آید
، و چون با ملکی باشم که او را با همۀ ترکستان از من جادو تر نیست و اندر 3گفتا من جادوام. برهاند

و در خواب او را  4چنان نمایم که وی هزیمت شدستی دشمنی جنگ باشد من آن دشمن را بخواب
نان نمودم که لشگر تو بهزیمت بترسانم و عالمت این آنست که ترا دوش به خواب صبحگاه چ

پس گفتا . سخن وی نپذیرد و بگفتار وی ننگردبهرام شوبین با خویشتن گفت خداوند خرد . شدی
زیان داشت و ملک ترا چه نمودی مرا چه آنک بخواب . را کشتن واجب  استاین نه علمیست و ت

و بهرام یکماه ببلخ بود و آن غنیمتهای ترکان که یافته بود آنچ . سود داشت؟ بفرمود تا گردنش بزدند
قسمت بایست کردن جدا بنهاد تا بر ک هرمز خواست فرستادن بفرستاد و آنچ بر سپاه خویش لبم

رک را بترکستان اندر پسریست و سپاه گرد همی بر آمد که ملک تخپس بهرام را . ندایشان قسمت ک
مرد و همی پانصد هزار ، ه بر وی گرد آمدند بجستن خون ملککند و آن سپاه کز ایدر برفتند هم

   پس بهرام بر جای بنشست تا پسر ملک ترک فراز آمد با پانصد هزار. سوی بهرام خواهند آمدن
لی بر ز لشگر خویش پیش وی بیرون برد و خود بر ت،  بهرام نیشگر به در بلخ فرود آوردچون ل. مرد

، و چون فرود آمد سپاه خویش را گفت این لشگر ترکان را عدد بسیار شد و بلشگر ترکان نگاه کرد

                                                 
.بهرام پسر سیاوش  -  1  
. یکساعت بگذشت : یکساعت برآمد  -  2  
.ساحر : جادو  -  3 
. تی در اینجا یاء ابهام است که در بیان و تفسیر و تعبیر خواب بسیار استعمال میشد یاء شدس. چنان بنظر می آورم که او فرار کرده است  -  4  
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 چون دیگر روز ببود از هر دو جانب سپاه تعبیه. و از ایشان هیچ کار نیاید 1است ولی دلشان نیست
و پسر ملک با پاه ترک را هزیمت کرد و روی بگردانیدشان ، و سکردند و بهرام حمله کرد با سپاه

چون شب شد بنزدیکی وی  .هفت هزار سوار از خاصگان خود بایستاد و حرب کرد آنروز تا شب 
دیگر روز به بهرام کس . و بهرام بر در حصار بنشست، خود با سپاه اندر آن حصار رفت حصاری بود

ا با دیگر اسیران سوی هرمز ر دادش بر آن شرط که او رخواست و بهرام زینها 2فرستاد و زینهار
ن اگر م. ر عمۀ من است و من پسر خال وی امملک ترک گفت رواست که ملک هرمز پس. فرستد

لشگر هرمز برفت و هرمز را خبر گفت و  3پس صاحب برید. حق وی نشناختم او حق من بشناسد
خدای را شکر کرد و مردی بفرستاد . هرمز شاد شد. د و از آن حال وی او را آگاه کردنامۀ بهرام ببر

چون بهرام پیغام هرمز شنید دیگر روز ملک ترک را با . بهرام و گفت چنان کن که رای توستبه 
با دوهزارو ، گان ترکان پیش هرمز فرستاد، بدست سرهنگی نام او مردانشاهشش هزار مرد اسیر از بزر

گر از زر و سیم و گوهر ها و تخت زرین و تاج و متاعهای دی، و هرچه یافته بود از غنیمت پانصد مرد
، وگروهی گویند که دویست و پنجاه مرد از سرهنگان بزرگ اسیر و سالحها و فرشها همه بفرستاد

ن برسید یو چون این پسر ملک ترک نزدیک مدا. ت و پنجاه اشتروار زر بود و گوهربودند و دویس
، که پسر خالش بود چون برابر وی آمد از حرمت قرابت 4هرمز بر نشست و پیش وی بیرون آمد

او را . د و آن پسر ملک ترک نیز فرود آمدمردانشاه سپاه فرود آورد و پیش ملک زمین بوسه دا
و  6، مردانشاه یله نکردشر ملک ترک نیز خواست که بر نشیندپس. پس هرمز بر نشست 5بپرسید

هرکه با وی بود فرود آورد بسرای پس هرمز  7یواندست بگرفت و از پیش ملک هرمز برفت تا در ا
و بسیار لطف و برّ . سفر از ایشان بشد 10و چهل روز بداشتشان تا ماندگی 9ایشان براند 8نیکو و اجری

کرد و با وی عهد و میثاق کرد و باز صلح کرد و ملک ترکستان بدو باز داد و او را خلعتهای نیکو داد 
، و نامه کرد به بهرام که او را به مردانشاه سوی بهرام باز فرستادت بسیار بخشید و بدس 11و صلت

  .تا بگویم که چه کنینیکویی بترکستان باز فرست و تو باش 
                                                 

.جرأت و جسارتی ندارند : دلشان نیست  -  1  
. امان : زینهار  -  2  
. مأمور جمع آوری اطالعات و اخبار و رسانیدن آنها به پادشاه  -  3  
.د پیش وی بیرون آمد ، در اینجا بمعنی استقبال کر -  4  
. از حال وی بپرسید ، فاعل این فعل هرمز است : او را بپرسید  -  5  
.به او اجازه نداد  -  6  
. مراد ایوان معروف کسری کاخ مشهور مدائن است  -  7  
. جیره : اجری  -  8  
. معلوم و مقرر کرد  –جاری کرد : براند  -  9  

. خستگی : ماندگی  -  10  
. انعام : صلت  -  11  
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 ، مردانشاه خبر برداشت که این غنیمتهامردانشاه سپرد تا به بهرام فرستدچون هرمز خاقان ترک را ب
هرمز دیگر روز بتخت ، ید تا از من بستاندکسی را بفرما ملک. که با ماست کس از من بنستده است

و او را  و وزیران و سرهنگان را گرد کرد و موبدان موبد را بخواند؛ملک بر نشست و تاج بر سر نهاد 
، و آن هدیه ها یکان یکان عرضه وزیری بود  مهتر وزیران، نام او یزدان بخش، او را نیز بخواند

؟ همه چه بینید بکار بهرام و بامانت ویمردمان را گفت . هرمز شاد شد و بچشم بسیار آمدشکردند 
، این یک نواله است از آنک یا ملک این نه بسیار است: بستودند این یزدان  بخش وزیر گفتاو را 

ده است که یک ، بنگر که آن سور چه بواستبهرام بر گرفته است و آن سوری بود که بهرام یافته 
و بر بهرام خشم گرفت و او را بدست  1سخن در دل افتاد هرمز را این .نوالۀ وی چندین است

و نامه نوشت که خیانت کردی و سوی من از ، با دوک و پنبه 2مردانشاه غلی فرستاد و دوکدانی
این غل که فرستادم بر . و نعمت مرا ناسپاسی کردی 3خواسته ها آن فرستادی که از تو بیش آمد

کار زنان بود و تو ، که نا سپاسی نعمت از یس چنانکه زنانو این دوک بر 4گردن نه عقوبت خیانت را
چون رسول نزد بهرام رسید، نامه بر خواند، دیگر روز بنشست و غل بر گردن نهاد و . از ایشان بتری

چون اندر آمدند او را گفتند این چیست؟ . سپاه را بار داددوکدان و پنبه پیش خویش بنهاد و همۀ 
و مرا خلعت فرستاده است خواستم تا  5ش آنست که من کردم بجای هرمزگفت این دوک و پنبه پادا

، گفتند اگر پاداش آن سپاه را دلها بر هرمز تباه شد. را پیام چنین و چنین فرستاده استشما ببینید و م
، و ما از ملکی تو چنین است ما را نیز چنین دهد و اگر کردار ترا نشناخت از آن ما نیز هم نشناسد

یید که او را اندر این گناه نیست، این را آن وزیر کرده است، نام فت چنین مگوگبهرام . ریموی بیزا
ریم و همه گفتند از هرمز بیزا. 6شما را از این زیان ندارد. وی یزدان بخش، و مرا حسد کرده است

اعد شد و همه سبهرام با ایشان م. عد نباشی از تو نیز بیزار میشویم، و اگر تو با ما مساهم از وزیر او
بهرام بفرمود تا دوازده هزار کارد گرد کردند و همۀ کارد ها را سر ها کژ . هرمز را مخالف شدند

ند همه کردند و آن را همه سوی هرمز فرستاد تا وی بداند آن دوازده هزار مرد کارزاری که آنجا ا
تند و باز تا همه را بشکسپس چون آن کارد ها به هرمز رسید بفرمود . برگشتند و ترا مخالف شدند

برم چنانکه این کارد بهرام سپاه را ایدون گفت که همی گوید شما را سر ها ب. همه به بهرام فرستادند
  .ایشان همه خشمگین شدند و خشم ایشان بر هرمز بیشتر شد و سخت تر . ها بشکستم

                                                 
. در دل نشست  –دل اثر کرد  در -  1  
. دستگاه ریسندگی : دوکدان  -  2  
. بدان حاجت نداشتی  -  3  
. از باب خیانتی که کردی  –به جهت خیانت  -  4  
. در حق هرمز : بجای هرمز  -  5  
. از این زیانی به شما نمیرسد  -  6 
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بهرام . یاران با وی بودندر و جماعتی از ، خراد برزین و بزرگ دبیپس روزی بهرام بشکار بیرون آمد
، و دبیر و یاران از پس وی اندر شدندبزرگ ، از پس گورخری بتاخت، آن گورخر بمرغزاری اندر شد

 .اندر او بوستانهای بسیار و آبهای روان و کوشکها  پیش آمد2شد یکی وادی 1چون آن مرغزار سپری
، و فرود آمدند و شک شد، با یاراناز دور یکی کوشک بزرگ پدید آ مد، بهرام بتاخت و بدان در کو

و اسب خویش ایشان . ان بر در میباشید تا من اندر شومشما یک زمبهرام اندر رفت و ایشان را گفت 
، غالمی از آن 3زمانی بود. بنشستند و بهرام بکوشک اندر شدو ایشان بر در آن کوشک را داد 

چون طعام . ز بیرون آمد و طعام آوردشانو با کوشک بیرون آمد و اسبان ایشان بستد و علف دادشان
 ، بهرام بیرون نیامد مردانشاه بکوشک اندر و شراب بخوردند زمانی دیر برآمد ، شراب آوردبخوردند

نه آزاد و نه  ،شاه بود از آن نیکو تر ندیده بودنشسته که هرگز تا مردان 4بهرام رادید با کنیزکی ،شد
مردانشاه بجای باز آمد و . او را گفت بنشین تا من بیرون آیم بهرام .5، و با وی حدیث همی کردبنده

ن اورا بهرام بیرون آمد و آن کنیزک تادر کوشک با وی بیرون آمد و همۀ یارازمانی بود، . بنشست
پس دیگر روز خرادبرزین و بزرگ دبیر هر . ر نشست و آن کنیزک بکوشک اندر شد، بهرام ببدیدند

موبد را هرمز موبدان . وی هرمز آمدند و قصۀ آن کنیزک او را بگفتندام بگر یختند و سدو از بهر
و هر کجا بهرام ؟ گفت آن کنیز از پریان است و بر بهرام عاشق است بخواند و اورگفت آن چیست

         پیش صف دشمن آن کنیزک با یاران خویش بایستد و آن دشمن بهرام ،با سپاه بایستد
  .  6هزیمت کند
بهرام  .د و ملک از پس خویش بدو داده بوداو را ولیعهد کرده بو.  7ری بود نام او پرویزو هرمز را پس

سپاه برگرفت از  ، و بهراماندر خلع کردندبا آن سپاه که با وی بودند از هرمز بیزار شدند و او را ببلخ 
، بهرام بشنید. تدبا سپاه بسیار بحرب بهرام فرس ، و هرمز تدبیر آن کرد که پرویز رابلخ و به ری آمد

بفرمود همۀسپاه را تا دعوی کردند و خبر افگندند که ما را ، واست که میان پرویز وهرمز بد کندخ
نگان بزرگ که سپاه اورا نشناختند، و مردی را بفرمود از سره. یمملک پرویز است و از هرمز بیزار

بیعت کن با همۀ اید که مرا ، تا سوی بهرام آمد  که من رسول پرویزم و ترا ایدون همی فرمغریب
، هر روزی بوقت بار دادن بر و پرویز خود از این آگاه نبود. سپاه که با تواند، و هرمز پدرم را خلع کن

و بفرمود تا ! کردندی که کجاست رسول کسری پرویز؟ اسب وی بیاریدبانگ در بهرام خاص و عام 
                                                 

. به پایان رسید  –به آخر رسید  -  1  
. مسیل  –گذر گاه سیل   - درّه  -  2  
. مدتی گذشت  -  3  
. در دوره اسالمی غالبا و اصطالحا به زنان جوانی که خرید و فروش می شدند اطالق میشد  –دختر : کنیزک  -  4  
. سخن گفتن : حدیث کردن  -  5  
. شکست دادن : هزیمت کردن  -  6  
.که اپرویز باشد چنانکه در تعریب ابرویز شده است  در اصل پهلوی اپرویژ یعنی شکست ناپذیر ، و در فارسی بهتر آن بود -  7  
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ها کردند و بوقت ملوک عجم چنان رسم بودی و پرویز را نقش بر آن 1به ری اندر صد هزار درم بزدند
ی درم نام ملک نویسند و نام ش کردندی چنانکه اکنون بر روقکه بر هر دو روی درم ملک را ن

بوقت عجم هر دو سوی درم ملک را نگاشته . ، و دیگر سوی نام خلیفه و امیر آن شهرخدای
بر اسب نشسته  از یک سوی ملکاز یک سوی ملک بر تخت نشسته و تاج بر سر نهاده و  2بودندی

، و را بر هر دوسوی نگاشتهپس صد هزار درم بزد همه بر نقش پرویز و او  .و نیزه بدست گرفته
، که به ان آن درم بدیدند نه به نقش هرمزچون مردم. بفرمود تا بمدائن برند، بشهر هرمز بازرگانان را

        بازرگانان را بخواند و گفت این از کجا  .پرویز و به نام پرویز بود، خبر به هرمز بردند 3پیکر
همی گوید که این مرا و ری اندر ه ؟ گفتند از ری آوردیم و این درم بهرام همی زند بآورده اید
پس پرویز را بخواند . را در این گناهی نیست، بروید گفتا شماهرمز. فرموده است یعنی پرویز 4کسری

طمع کنی و به بهرام کس همی فرستی تا بنقش تو درم همی  من اندر ملک 5و گفت  تو در زندگانی
پرویز زمین را بوسه داد و گفت یا ملک این مکر و دستان  ؟و تو را دعوی همی کند به ملکیزند

ک سرد کند و با من ، همی خواهد که مرا بر دل ملاست 6بهرام است و بهرام مرد مکار و پر فریب
و پرویز از پدر بترسید و بشب اندر  7و پرویز را استوار نداشت. هرمز گفت شاید بودن. ترا دشمن سازد

و پرویز را دو . یز بگریختخبر به هرمز برداشتند که پرو. گریخت و برفت و سوی آذربادگان شدب
، هرمز ایشان را هر دو بگرفت و بزندان کرد و گفت شما کردید تا پرویز را دل بر من تباه بود 8خال
و پرویز به آذربادگان . گفتند که ما ندانیم که او کجاست ؟کجاست که وی وئیداکنون مرا گ .شد

یز را نشناخت که وی اندر شده بود و عبادت همی کرد و هیچکس پرو 9رسیده بود و به آذر گشسب
و بهرام از . ریخت، دانست که حیلت وی کار کردو بهرام چون بشنید که پرویز بگ. پسر هرمز است

با وی حرب کند و دانست که سپاه هوای وی کنند و حرب نکنند که بهرام پرویز همی ترسید که 
سپاه را گفته بود که والیت پرویز راست و چون پرویز بگریخت ایمن شد و سپاه را گرد کرد و گفت 

این سپاه بر . دیم و پرویز را به شاهی پدیرفتیم، او را بکشتهرمز چون دانست که ما اورا مخالف ش
گفتا ما برویم و با هرمز حرب کنیم و او را بکشیم  10بینی پس بهرام را گفتند چه میهرمز تباه شد  

                                                 
. ضرب کردند : بزدند  -  1  
. نقش کردن : نگاشتن  -  2  
. صورت  –نقش : پیکر  -  3  
. کسری معرب خسره ، خسرو است ، نام اپرویژ خسرو بود  -  4  
. حیات : زندگانی  -  5  
. پر مکر و دستان  –پر حیله  -  6  
. سخن او را باور نداشت  –اد نکرد بسخن او اعتم -  7  
. برادر مادر  –دائی  –کاکویه   -کاکو  –خالو : خال  -  8  
. آتشکده معروف ساسانی در آذربایجان  -  9  

. چه صالح میدانی  -  10  



 22

ا گفتند صواب این است همۀ سپاه بهرام ر. ، او را به ملک بنشانیمو او را پسری است خرد شهریار نام
تافته  چون هرمز خبر بشنید. گرفت و روی بمدائن نهاد سوی هرمزبهرام سپاه از ری بر . که تو گفتی

سپاه را و رعیت را و موبدان را گرد کرد و کرد  1شد و دانست که خطا کرد اندر کار بهرام و شتابزدگی
ن موبد ؟ مردان همه خاموش شدند موبدامخالفت ما  چه بینید و چه گوئید گفت بهرام آمد با سپاه بر

م و خطا کردم و پاداش وی ؟ گفت من دانم که اندر کار بهرام شتاب کردگفت ملک اندر این چه بیند
عرض کردند دل  گوش بسخن یزدان بخش کردم که وی آنروز که غنیمت ها، آن نبود که من کردم
یزدان بخش را نزد بهرام فرستم و گویم این بود که دل ه اکنون ایدون ببینم ک. من بر وی تباه کرد

   و بهرام مردی کریم. نخواهی کش خواهی عفو ک. تو تباه کرد و اینک سوی تو فرستممن بر 
ن پیام من ، چون یزدان بخش را بیند که از وی عذر خواهد او را عفو کند و عذرش بپذیرد و چواست

، و هرمز به ی راهمه بپسندیدند آن رأ .موبدان موبد گفت نیکو تدبیریست .بدو رسد بطاعت باز آید
ان یزد ،سخن بر وی عرضه کرد ، و اینتاد و بخواندش هم بدان مجلس اندریزدان بخش کس فرس

 اگر بهرام از. ، من بروم و سپاس دارممن فدای ملک است ، جانبخش گفت زندگانی ملک دراز باد
و شود ، و اگر عقوبت کند و مرا بکشد و بجان من کار ملک نیکمن خشنود شود خود کارم نیکو شود

تا بروی  2بستود و بفرمودش که بسازهرمز از وی شکر کرد و او را . ن و خون من فدای ملک بادجا
و پسر عمی . خش بیرون آمد و ساز سفر راست کردیزدان ب. آنکه کسی با وی بود جز نامۀ ملک بی

که یزدان  بشنید خبرچون آن مرد بزندان اندر این . ، بزندان ملک اندر بود به گناهیبود از آن وی
ترا هیچ و همی بروی و دل من با تو بماند و ، رقعه یی نبشت بدو از زندان که تبخش همی رود

روم و مرا از ملک بخواه تا با تو بدین سفر . و ز من حق تر نیست. خویش از من نزدیکتر نیست
هرمز آن مرد را . ک هرمز رقعه نبشت و او را بخواستیزدان بخش بمل. بمرگ و زندگانی با تو باشم

، خبر به بهرام رسید و به همدان رسیدند و فرود آمدند چون. پس آن مرد با وی برفت. بدو بخشید
را خواسته دهد و با ، شاد شد و نیت آن کرد که عذر وی بپذیرد و او لشگرگاه زده بودبهرام بر در ری 
خداوند سرای را گفت برین شهر شما هیچ . س این یزدان بخش بسرایی فرود آمدپ. هرمز صلح کند

. . . آن زن بیاوردند . هست پری گرفتهگفتا زنی ؟ که او را بخوانید 3تهکاهن هست یا هیچ پری گرف
 او را بپرسید که کار من اندر آخر این سفر چه باشد و آن ملک که نزد. یزدان بخش با وی بنشست

خویش با خود   ن ملک چه ترسی که تو هالکآ؟ زن گفت از او همی شوم با من چه معاملت کند

                                                 
. عجله  -  1  
. مهیا شو  –آماده شو  -  2 
. جنی  –جن زده  –پریدار : پری گرفته  -  3  



 23

آن زن نرم . بود آن پسر عم در سرای باز کرد و اندر آمد 1ن در این حدیثچون این ز. همی بری
 3و یزدان بخش را مولود گرفته بودند. و بدست این باشد چنانکه وی نشنیدگفت هالک ت 2نرم

کرده که هالک تو بر سخنی بود که از زبان تو برآید بمجلس ملک اندر و کشتن تو منجمان و حکم 
این زن را . گفت او را از سخن منجمان یاد آمدچون این زن این سخن ب. دبر دست پسر عم تو بو
یزدان بخش گفت مرا با . واست و بیرون شد و پسر عمش بنشستو زن بر خ .گفت راست می گویی

ملک هرمز سخنی افتاده است که بجز من و وی کسی نباید که داند و مرا نزد وی نامه باید نبشتن 
و تو بدان آمدی با من که به تن خویش ندارم که آن نامه ببرد جز تو  5ثقه، و هیچکس 4اندر آن

باید  که این نامه تو ببری و بدست خویش ملک را دهی و . اونت کنی مرا چون مرا حاجتی افتدمع
پسر عم . تو بگزارم ایی و من زنده باشم حقاگر تو بی. ری و بمن دهی چنانکه بهرام نداندجواب باز آ
و یزدان بخش  سوی ملک هرمز نامه کرد که این  6انبردارم و دیگر روز بساخت رفتن راگفت فرم

مرد کز ملک بخواستم اینک باز فرستادم باید که ملک بفرماید تا او را هم در زمان بکشند که وی 
ن از چو. نامه بستد و از پیش وی بیرون آمداو . مه را مهر کرد و آن پسر عم رادادنا. 7کشتن را شاید

نم که حال و کار جهان سرای بیرون آمد با دل بیندیشید و گفت پیش هرمز چگونه نامه برم و چه دا
، باز گشت و بخانه اندر آمد و شمشیر بر کشید و ، خشم آمدش؟ نامه را باز کرد و بخواندچگونه باشد

ن تا با تو یکی پیش یزدان بخش آمد یزدان بخش چون او را بدید گفت یا پسر عم شتاب مکن بری
، و به ری، و برفت و سوی بهرام شد. نگریست و شمشیر بزد و او را بکشتبسخن او ن. سخن بگویم

که دل هرمز بر تو  8، آن فاسقفکند و گفت این سر یزدان بخش استسر یزدان بخش پیش وی بی
و ئن با وی همراه شدم ؛ و من از مداو هالک کندخواست که ترا بفریبد  تباه کرد و اکنون بیامد و

بهرام را سخت اندوه آمد و تدبیر . و سرش بنزدیک تو آوردم 9وقت جستم و او را بکشتم از تعصّب ترا
بکشتی که از ملکی و گفت ای فاسق این تو بودی که وزیری را با آن فضل  10صلح باز افکند

پس . رمود تا او را بکشتندبف 11هم اندر ساعت. ، و همی آمد که عذر خواهدبچاکری همی آمد بصلح
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. راجع به آن : اندر آن  -            4  
.شخص مورد اعتماد : ثقه  -  5  
. ۀ رفتن شد آماد -  6  
. شایسته کشتن است  -  7  
. بدکار : فاسق  -  8  
. برای طرفداری از تو : از تعصب ترا  -  9  

. از تدبیر صلح منصرف شد : تدبیر صلح باز افکند  -  10  
. در همان ساعت  –فورا : هم اندر ساعت  -  11  
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ۀ وزیران و دبیران و سرهنگان و موبدان غمگین شدند از مداین آمد همه چون خبر یزدان بخش ب
، و همه هرمز را مالمت ۀ کسان دانا تر بود و بزرگوار ترآنک وی بر همۀ کسان مهتر بود و از هم

ا بنزدیک دشمن فرستادن تا ، چه بایست او رد به یک سخن که وی بگفت از نصیحتکردند و گفتن
، وبا یکدیگر پس همه تدبیر کردند مهتران. تباه کردند و کشته شد بر دست سگیبراه اندر او را 

. و همه را بر وی دلها بد شده بود !و خون ریختن او 1گفتند که تا کی بود بر ما بالی این ترک بچّه
بندوی سوی مهتران . ته بودند این خبر بشنودندخاالن پرویز که در زندان باز داش 2و بندوی و بسطام

 بایگانآذر و پسرش پرویز را از 3؟ او را از ملک باز کنیدکس فرستاد که تا کی بالی وی کشیدلشگر 
بهمه نیکویی و  4از پرویزو ما هر دو شما را فرمانبرداریم و پذیرفتاریم بیاورید و به پادشاهی بنشانید

زی را میعاد بنهادند که گرد پس مردمان را این سخن خوش آمد و اجابت کردند و رو. داد کردن 
همۀ سپاه گرد آمدند و در زندان بشکستند و بندوی و بسطام را بیرون پس چون روز میعاد ببود . آیند

ر وی برگرفتند و او را از تخت آوردند از آنجا ، و همچنان برفتند و بسوی هرمز اندر شدند و تاج از س
فرستادند به نگون کردند و هردو چشمش کور کردند و دیگر روز تاج بدست بندوی سوی پرویز 

آذربایگان به آتشکدۀ بزرگ و او را به ملک باز خواندند و پرویز به آتش خانه عبادت همی کرد 
ربایگان و همۀ خلق بر در پرویز بندوی از در آمد و تاج بر سر وی نهاد و مردمان آگاه شدند به آذ

ه مداین برد و به پادشاهی ، دیگر روز بندوی اورا بر گرفت و بدادند د و سالم کردند وزمین بوسهآمدن
  . بنشاند

وی ایشان را بحرمت جواب داد و . ثنا کردندبملک بنشست و تاج بر سر نهاد خلق بر وی چون پرویز 
، و پرویز از تخت فرود آمد و نزد پدر شد  5یدوار کرد و پراگندندو خطبه کرد و به داد امنیکویی گفت 

پیاده و هرمز را زمین بوسه داد و بسیار بگریست بدانک به وی رسید و سوگند خورد که من از آن 
و از آن درمها که بهرام زده بود آگاه نبودم و ندانستم و نفرمودم و آن بهرام  6حدیثها که بر تو داشتند

ولیکن . مان کردند من نپسندیدم و نخواستمو این کار که این مرد 7که مرا از تو ببرد کرد و خواست
   پس هرمز عذر وی. 8اگر این ملک نپذیرفتمی از این خاندان بیرون بردندی وز فرزندان تو بشدی

                                                 
. مراد از ترک بچّه هرمز است که مادر او دختر خاقان ترک بود  -  1  
هنوز به شهر بسطام که . صورت جدیدی است از ویستام یا ویستهم پهلوی که معادل آن در فارسی گستهم است » بستام«بسطام در بعضی نسخ قدیم  - 2
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.او را از شاهی معزول کنید  -  3  
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خبر نداشتی و این بدی که مردمان با من  پذیرفت و گفت دانستم که از این کار که بهرام کرده ب
، ولیکن ملک اندر با تو تدبیر همی کنم بهو من که ملک بپذیرفتی  1نپسندیدی و نیک آوردیکردند 

من نشناختند و چشم  حاجت من به تو آنست که این مردمان که مرا از تخت نگونسار کردند و حق
ب فرمانبردارم ولیکن با ایشان شتاپرویز گفت . داد من از تن و جان ایشان بستانی، من کور کردند

بهرام بنزدیک من است و طمع کرده چون  یشوند و دشمن 2نتوانم کردن که مردمان از من نفور
، پس داد تو وی نیکو شود و من از وی ایمن شومپس باید تا یک ره کار من با  ،ه مملکتست با

  .مز را دل خوش شد و او را شکر کردهر .بستانم
و بهرام دل بر آن . ه پرویز دادندردند و ملک بو خبر به بهرام شد که مردمان هرمز را چشم کور ک

پس بهرام . ز بهر این کار دل از صلح بر گرفت، اهرمز صلح کند و بطاعت وی باز آیدنهاده بود که با 
با پرویز دل بد کرد و تهمت کرد پرویز را بدین بدی که با هرمز کردند و نیت کرد که با پرویز حرب 

 ؛ و سپاه گرد کرد و خبر هرمزهرمز دهد و خود پیش هرمز بایستدو ملک از وی بستاند و به کند 
مردمان را دل بسوخت و بگریستند بهرام نیز بگریست و گفت . بگفت ایشان را که بر وی چه رسید
، باوّل نیکویی کرده بود که ما را از در خویش با چندین خواسته ای مردمان اگر هرمز با ما بد کرد

، و ما فرستاد بعذر س بĤخر وی را سوی، پاز هرمز بود که از یزدان بخش بود کرد و آن بد نه 3گسی
و با پرویز حرب کنیم که ستمکار است و این همه وی  4، باید که ما بشویمحق وی با ما بسیار است

  هرمز ه ما با وی حرب کنیم و ملک از وی بستانیم و باز ب .5ساخت تا ملک هرمز را چنین افتاد
و همه با وی بیعت . واب آنست که تو دیده ای و دانستهان بگفتند فرمان تراست و صمردم. دهیم

پس خبر به پرویز رسید که . از ری برگرفت و روی بمداین نهاد و بهرام سپاه 6کردند و ساخته کردند
رویز سپاه گرد کرد و پیش پ .و ملک به هرمز باز خواهد داد کندهمی  بهرام آمد ولیکن هرمز طلب

، و هر ردو سپاه به دشت حلوان گرد آمدندحلوان فرود آمده بود  و ه 7و بهرام به عقبۀ ؛بهرام باز شد
رگاه بهرام آمد با دیگر روز پرویز از سپاه خود جدا شد و سوی لشگ. بلشگرگاهی گرد آمدندکسی 

که بهرام را بگویید تا تنها بیرون آید تا با وی و آواز کرد ، و برابر لشگرگاه بایستاد بندوی و بسطام

                                                 
) . نیک کردی: در نسخه چاپی (خوب کردی : نیک آوردی  -  1  
. رمیده  –متنفّر : نفور  -  2  
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.برویم : بشویم  -  4  
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، و هر دو برابر انشاه با وی بود و بهرام سیاوشانبهرام بر اسب بیرون آمد با سالح و مرد. سخن کنم
، من دانم که ترا بد خراسان و ساالر لشگرهای ملکان، یا اسپهیا بهرام: ؛ پرویز گفتیکدیگر بیستادند

دوستی است و دانم که ترا اندر این خاندان چه رنج است و هرمز حق ترا نشناخت تا خدای  با من چه
ۀ برادران برسانم و ، و اگر تو بطاعت من آیی ترا به مرتبو ملک از وی بگردانیدکرد  1او را باد افراه

   ؟ گفت من کسری پسرستی که مرا به مرتبۀ بزرگ برسانیبهرام گفت تو کی. حق تو بشناسم
و مردمان را بر  گفت دروغ همی گویی که اگر تو پسر هرمز بودی بر پدر آن نیندیشیدی. هرمزم

. و ملک خود نگرفتی. ، و کور ساختندداغ نهادند وز تخت نگونسار کردندنگماشتی تا او را بر چشم 
تو بدین سخن ، پرویز را خشم آمد و گفت ای فاسق. پدر این معاملت نکند که تو کردی هرگز پسر با

رون آمدی تا کار وی بدین چرا اوّل از طاعت وی بی! طلب همی کنیبهانه همی جویی که ملک 
اکنون  .ای داند که من نکردم و نیندیشیدم؟ و این همه تو کردی و همۀ مردمان دانند و خدانجامید

از آن ی وز بسطام و ، وز بندومن داد هرمز از تو بستانم؟ بهرام گفت بگوی که تو چه خواهی کردن
. ه حق وی است و خود پیش وی بایستم، و ملک بهرمز باز دهم ککسان که با هرمز ستم کردند
؟ و تو اهل ملک چه باشی ، ترا به این ملک دادن و ستدن چکار استپرویز گفت ای دروغزن فاسق

و دست از طاعت فقت تو بر هرمز تا کنون کجا بودی که اندر وی عاصی شده بودی شو این همه 
و او را از من کردی  3بهرام گفت از بهر تو بود که مر او را عاصی شدم که مواعید ! 2وی بیاهیختی

 و 4من اکنون حق وی بدانستم و ستم ترا از وی بردارم. گذاشتی تا حق من بشناختیگفتی و نبد 
نیست الّا همه مکر و پرویز گفت یا فاسق یک سخن تو راست . ملک از تو بستانم و بدو باز دهم

و برین سخن باز !  5لکه ؟ ای فاسق الکرام، بدین حیلت و دانش مملکت همی جوییدروغ و فریب
بهرام از سپاه خویش . ر دو سپاه به یک جای برابر آمدندپس چون روز دیگر بود ه گشتند از یکدیگر

، و از خدای نترسید که جممد و گفت شرم ندارید یا سرهنگان عآبیرون آمد و نزدیک سپاه پرویز 
، او را از تخت فرود آوردید و ملک از وی که بود و با داد ملک خویش را هرمز با آن نیکو سیرتی

؟ ، تا همۀ خلق جهان بر شما لعنت همی کنندرا همه رسوا کردید بهمۀ عجم اندربستدید و خویشتن 
اکنون من از . ده بود که شما کردیدو هرگز پیش از شما کس از رعیت و سپاه بملک خویش این نکر

ما کردیم هرگز کس ین کار که ، که اهمۀ لشگر گفتند راست همی گوید بهرام. خدای نصرت خواهم
پرویز متحیّر بماند با ده تن و با دو خال . یز روی بر گردانیدند و بخشم شدندپس لشگر پرو. نکند
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؟ تو با این همه  1یا ملک چه کار را ماندیتند او را گف» بزرگ دبیر« و» خرادبرزین«پس . خویش 
نهاد پرویز بازگشت و روی بمداین ! باز گرد. و همی بینی که سپاه از تو بشد سپاه حرب نتوانی کردن

پرویز . ، بهرام را دید کز پس وی همی آید، پرویز روی باز پس کردو بهرام از پس او اندر تاخت
. بر بهرام زنم هیچکار نکندگفت اگر این تیر . الح تمام بودتیری بر کمان نهاد و بهرام با س

اسب نگون باز نشست . مان بکشید و تیر بر سینۀ اسبش زد؛ کبنگریست سینه گاه اسبش گشاده دید
پرویز از بهرام میانه . نیبت فرا رسیدتا اسب جُ 3، بیستادنبود 2نیبتبهرام از اسب جدا شد و با وی جُ

در را گفت همۀ سپاه و پرویز بمداین اندر آمد و پ! بنمایم ترا.... گ همی کرد که یا نو بهرام با 4کرد
و نگفت که بهرام ترا به مملکت . ، چاره نیافتم از بازگشتنو من تنها بماندم با ده تن. بهرام شدسوی 

؟ پدرش نه ؟ سوی نعمان شوم یااکنون کجا شوم تا مرا نصرت کنند پس گفت یا پدر. بخواهد نشاند
، گفت سپاه عرب درویش است و نعمان را خواسته نیست که بتو دهد و به یاران تو و ایشان دزدانند

  ، که با وی هم سپاه است و هم خواسته و هم روم ، ملکسوی قیصر شو. وز ملک نه اندیشند
م بوی باز لک شا؛ و مرا با وی دوستی است که من مترا یاری کند و ملک بتو باز دهد سالح ، و او

و خاالن را گفت روی پرویز پدر را بدرود کرد و بیرون آمد . ، حق تو بشناسددادم و با وی صلح کردم
چون لختی از مداین . خاالن او و آن ده تن برفتند. نهید که پدرم چنین فرمود و برفت سوی قیصر

مداین ه اکنون بهرام ب. ما کردیمبرفتند خاالنش بیستادند و با خویشتن گفتند این نه تدبیریست که 
و بطلب ما کس فرستد و ما را بگیرد و اگر  5اندر آید و هرمز را به پادشاهی بنشاند و خود کار بگیرد

صواب آنست که ما هرمز را از پشت  .6گیرند  قیصر کس فرستد و ما را از آنجا فروه نیاید هرمز ب
که ما بشهر باز خواهیم شدن تا کاری بسازیم و آنچ ایشان پرویز را گفتند تو برو  .7زمین کم کنیم

. و نگفتند  که ما چه خواهیم کردن باید کردن بکنیم و عیاالن را بدرود کنیم وز پس شما بیاییم
، اسب براند و برفت با ی ایستند و سوی بهرام خواهند شدنپرویز پنداشت که ایشان از وی باز هم
اندر  8و ایشان هر دو باز گشتند و بشهر اندر آمدند و به کوشک. آن ده تن و دلش از خاالن آزرده شد

، ، و هر کس بشغلی دیگرل شده بگریستن از بهر رفتن پرویززنان و کنیزکان را بدیدند مشغو .شدند

                                                 
.گذاشتن  –باقی نهادن  –باقی ماندن : ماندن . برای چه کار بر جای ماندی : چه کار را ماندی  -  1  
.یدک : نیبت جُ -  2  
.بایستاد :  بیستاد  -  3  
.فاصله گرفت  -  4  
.کار را در دست گیرد  -  5  
. تصرف کردن  –اسیر کردن : فرو گرفتن  -  6  
.بکشیم  – از روی زمین ناپدید کنیم -  7  
. قصر : کوشک  -  8  



 28

و کس به  1، اندر شدندتنها و پیامی آورده ایم از پرویزپس ایشان گفتند ما را با ملک حدیثی است 
و هرمز را دستها ببستند و عمامه بگردنش  2زاری و مصیبت پرویز بدیشان نپرداختسرای اندر از 

. رویز برفتند و او را اندر یافتندکردندش و بیرون آمدند و بر نشستند وز پس پ 3اندر افکندند و خبه
بشتاب  پس. بر گرفتیم و عیاالن را بدرود کردیم 4پرویز شاد شد و ایشان او را گفتند ما از خانه نفقات

، وپرویز برفت با یاران تا بسه روز از عراق بیرون شدند و روز و شب همی تاختند تا برفتند بتاخت
، آنجا شد و با یاران فرود پرویز از دور صومعۀ راهبی دید. ایمن تر شدند 5بسرحد شام رسیدند پاره یی

ر کردند و بخوردند و پرویز را ، ایشان آن نان بĤب تایشان را نشناخت نان خشک آوردند راهب. آمد
و . دوی نهاد و بخفت و هر کسی بخفتندسر بر کنار بن. گرفت که سه روز بود تا نخفته بودخواب 

بپرسید که ، چون بشنید که هرمز را کشتند تدبیر بر وی تباه شد و بهرام شوبین بمداین اندر آمد
رام شوبین بمداین ، و والیت بهیک قیصر، گفتند سوی شام بروم رفت نزدسوی بشد پرویز از کدام

و گفت از پس  پس بهرام شوبین بهرام سیاوشان را بخواند و چهار هزار مرد بوی داد. اندر یکسال بود
یاران بصومعۀ ، هر کجا او را بیابی با یاران باز کردان و پرویز با ، بدین اسبان آسوده بتاختنپرویز برو

؟ گفت بر دو گفتند کجاست! کرد که چه خسبید که سپاه آمد آن راهب بانگ. راهب اندر خفته بود
، دل د و دانستند که بطلب ایشان آمدندایشان هم بر جای بدست و پای بمردن. فرسنگی همی بینم

، هرچند کاری که خداوند عقل را چون متحیّر شود؟ مشورت کنید پرویز گفتا چه کنیم. بمرگ بنهادند
 بندوی گفت من یکی حیلت توانم کردن که ترا برهانم .ر عقل با وی است، ناچا 6بزرگ بر وی آید

ته نشوی که جان بدست خدای  کش 7پرویز گفت یا خال بود که. ولیکن خود اندر مانم و کشته شوم
، و اگر تو برهی ترا این عز ترا خود این فخری است تا جاودان 8اگر کشته شوی و من برهم .است

ت همۀ جامه های خویش بیرون کن و مرا ده و خود بر نشین و با یاران برو و بیش باشد بندوی گف
، و خود با شید و به بندوی داد از سر تا پایپرویز جامه های ملکان از تن برک. با ایشان بگذارمرا 

راهب را گفت اگر سخن بگویی بندوی آن جامه های پرویز اندر پوشید و . بسطام و یاران برفت
با گوهر بر  9بندوی جامۀ زربفت در پوشید و عصابه. اهب او را گفت هر چه خواهی کنر. بکشمت
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، او را دیدند با آن جامه بنگریستند. تا سپاه فرا رسیدبست و بر بام صومعه بیستاد و در صومعه ببست 
سپاه گرد آن . ون چراغ شک نکردند که وی ملک استو گوهر ها همی تافت به آفتاب اندر چ

انگ کرد مر و جامۀ خویش اندر پوشید و بر بام آمد و ب 1پس بندوی از بام فرو شدعه فرود آمدند صوم
ری بوی دهم که فرمانی امیرتان را بگویید تا ایدر فراز آید تا پیامی از کس. سپاه را که منم بندوی

م کرد و را سال صومعه آمد بندوی او 2بهرام سیاوشان از میان لشگر بیرون آمد و فرا. همی فرماید
از پس ما که  و آمدیگفتا کسری ترا سالم همی کند و همی گوید الحمدهللا که ت. سالم پرویز بداد
وی گفت پرویز . ی سالم کرد و گفت من رهی پرویزامبهرام او را بشناخت و بر و 3تو هم از مایی

دانم که با تو بباید و  شده ام 4ایدون همی گوید که امروز سه روز است تا من همی تازم و غمین
و یک امروز فرودآی تا شبانگاه که ما بیاساییم  5اگر بینی. دن و خویشتن را بقضای خدای سپردنآم

!  6هبهرام سیاوشان گفت نعم کرام. چون شب اندر آید برویم. تو نیز با مردمان خویش بیاسایی
، چون آفتاب آن روز بگذشت . 7کمترین چیزی را او بر من فرمان داده است و ملک او را حق است

بندوی بسر دیوار صومعه بر آمد و بهرام را بخواند و گفت پرویز ایدون همی گوید که تو  8فرو شد
امروز با ما نیکویی کردی و صبر کردی تا شب اندر آمد و تاریک شد باید که امشب نیز صبر کنی تا 

و چون سپیده دم بود  .بخوابانید اندر رد صومعهسپاه را گ .بهرام گفت روا باشد . برویم 9بامداد پگاه
بندوی گفت اینک بیرون همی آید تا آفتاب بر . سپاه بر نشاند و بندوی را آواز داد که باید رفتنبهرام 

و حیلت همی کرد و . دیگر صبر کنیدیک زمان . همه شب نخفت و بعبادت مشغول بود آید که ملک
و بیرون آمد و گفت بندوی در صومعه بگشاد  ،کرد 11ام تنگدلیبهر. شود 10خواست که تا نیم روز

وی برفت و من خواستم که  چون شما ازدور پیدا آمدید. رفته است 12، وپرویز از دی بازایدر منم تنها
 .هرچه خواهید کنید. 13اگر شما برنشینید او را اندر نیابید. تا وی دور شود شما را یک شبانروز بدارم

شان متحیّر بماند و با خود گفت اگر من بندوی را بکشم چه سود دارد و او را بنزدیک بهرام سیاو
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، آن نه بس بود که ملک هرمز را بکشتی بهرام گفت یا فاسق. پس او را سوی بهرام برد. ام برمبهر
رت ، که همه خلق از تو عب؟ من ترا چنان بکشم هرچه بتررا نیز از دست من برهانیدی....  که این
بهرام . ، پس همه را بیک جای بکشمبسطام را و پرویز را گرفته باشم ، ولیکن آنگاه کنم کهگیرند

ا خدای ، تجایی، به تنگتر گفت این را بزندان اندر همی دار بندوی را بدست بهرام سیاوشان سپرد و
ا دست باز داشتش و بهرام سیاوشان بندوی را بخانۀ خویش برد و آنج. ایشان را بدست من باز آرد

بروز بخانه اندر داشتی و بشب با وی بمجلس شراب بنشستی و می خوردندی و تا . نیکو همی داشت
پس چون ماهی . پرویز باز رسد و او را نیکو داردامید آنک مگر روزی روز حدیثها همی کردندی بر 
، بهرام ملک خویشتن را شهریار ، نام وی؛ هرمز را پسری بود خردببود چند برآمد و بهرام به مملکت

، آنگاه بوی نگاه همی دارم تا وی بزرگ شود 1بر شهریار هرمز، گفت من این ملک دعوی نکرد
بندوی گفت من پس یکشب بندوی با بهرام سیاوشان می همی خورد و حدیث همی کردند  .سپارم

. این ملک گرفته است غصب ه یقین دارم که این ملک بر بهرام نپاید و راست نایستد که وی ب
و بهرام سیاوشان گفت من نیز دانم و خدای او را عقوبت کند . ای عزوجل داد پرویز از وی بستاندخد

؟ گفت آن نیّت دارم بندوی گفت چه نیّت داری. دای مرا نیرو دهد تا آن کار بکنممن امیدوارم که خ
 بکشم وم بیرون آید از کوشک من او را ، و چون بهرابه بهانۀ چوگان زدن 2که روزی بمیدان بیستم

فت هرگاه که وقت باشد ؟ گبندوی گفت این کار کی خواهی کردن. پرویز را باز آرم و بملک بنشانم
 که این کار فردا راست کنند 3بر آن بنهادند و. فتا راست میگوییگ. گفتا فردا وقت است. و راه یابم

و چوگانی چوگانی اندر پوشید  4، وز روی صدرهاندر پوشید دیگر روز بهرام سیاوشان برخواست و زره
بندوی گفت اگر این کار خواهی کردن بند از من بردار و اسب و سالح بمن . بر گرفت تا بمیدان شود

دش و خود بند از وی برداشت و اسب و سالح دابهرام . 5ده که من ترا بکار آیم اگر ترا کاری افتد
و خواهر زادۀ بهرام . خانۀ بهرام سیاوشان اندر همی بودو بندوی هم به . برنشست و برفت با چوگان

 این زن کس فرستاد سوی بهرام شوبین که این شوی من امروز ،شوبین زن بهرام سیاوشان بود
، جامۀ چوگان زدن اندر پوشید و با چوگان بیرون شد و زیر صدره اندر زره دارد ندانم این چیست

ۀ سپاه بیعت ، پنداشت که بهرام سیاوشان با همبهرام شوبین بترسید. ذر دارخویشتن از وی بر ح
بر نشست و چوگان بدست گرفت و بر در میدان بیستاد و هرکه بر وی بر . کرده است بر کشتن وی

دانست که این تدبیر وی تنها ساخته . نرم با هیچکس زره نیافت گذشت چوگانی بر پشت وی زد نرم
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، آواز زره ، بهرام چوگان بر پشت او زد، چون بهرام سیاوشان اندر آمدر میان داشتاست و شمشیر ب
چون خبر . شیر بر کشید و بزد و سرش بینداخت؟ شمت بمیدان چوگان زدن زره چرا داریگف. آمد

نشست و بگریخت و بĤذر بایگان  ، از آنجا بر اسبشان به بندوی رسید که وی کشته شدبهرام سیاو
پس . دریغ بسیار خورد بناکشتن اوبهرام . ، گفتند بگریختبهرام دیگر روز بندوی را طلب کرد .شد

بهرام را نه گوید کین ملک  دیگر روز بهرام بشنید که اندر سپاه گفت و گوی است و هر کسی همی
بنشست تا  و آنجار یکدیگر نهادند ببفرمود تا همۀ سپاه را گرد کردند و بالشهای دیبا بر ز. سزاست

و تاج بر سر نهاد و مردمان را خطبه کرد و خدای را حمد و ثنا کرد و بر همۀ سپاه او را بدیدند 
پس گفت ای مردمان شما هرگز شنیده اید که کسی با پدر . نوشیروان و بر همۀ ملکان دعا کرد
از وی بستد و  ؟ خدای ملکز از بهر ملک جهان و پدر را بکشتخویش آن کرد که پرویز کرد با هرم

شت که من بهرام سیاوشان را بدان جهان عقوبت کندش و هرگز کسی هیچکس را بدان نیکویی ندا
یا مردمان . و خواست که مرا بکشد تا خدای او را بر دست من هالک کرد کرد  1، و با من غدرداشتم

که پدر را مّا پرویز ، و ااهم سپردنکه من ملک به شهریار خومن این ملک نه مر خویشتن را خواهم 
، مردمان غلغل اندر گرفتند. ی نیست و اندر میراث پدر حق نیستبکشت او را اندر ملک پدر بهره ی

ملک تا شهریار بزرگ شود و گروهی گفتند ملک به پرویز حق ه بهرام را بپسندیدیم گفتند گروهی 
هرام دید که مردمان چون ب. نفرمود اه نبود و پرویز نخواست وتر که وی را اندر کشتن هرمز کن

، بهرام همه خاموش شدند 2، ایشان را گفت خاموش باشید تا یکی سخن بگویم بداداختالف کردند
پرویز را اندر ملک حق نشناسم و بدو . ا دارم و بدو سپارم چون بزرگ شودگفت این ملک شهریار ر

هرکسی که هوای . وریدندهم و شما که هوای پرویز همی کنید من با شما حرب نکنم که شما معذ
و هر کجا خواهد شود و سه روزتان وی خواهد و ملک بشهریار نپسندد از پادشاهی وی بیرون شود 

و . پادشاهی اندر بگیرم همه را بکشم ، اگر از پس سه روز کسی را از این مخالفان بدین3زمان دادم
ون مخالفان بهرام از مداین بیر بیست هزار مرد از 4مردمان هم بدین سخن بپراکندند و روز سدیگر

، و با وی گرد آمدند و بندوی ایشان را ، سوی بندوی خال پرویزنهادندآذربایگان ه شدند و روی ب
، که با زمان تا زمان 5و من او را چشم همی دارمشکر کرد و گفت پرویز سوی ملک روم شده است 

سپاه آنجا بنشست و بهرام . چشم همی دارید ، شما نیز بنشینید وپاه فراز آید و با بهرام حرب کندس
و ایمن بنشست و کارداران بشهر ها فرستاد و بر تخت زرین نشست و تاج بر سر نهاد ملک بگرفت 
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؛ و خویشتن را و خلق را بار داد و شهریار را بخانه اندر همی داشت و بخلق ننمودی تا بزرگ شود
م بن بهرام ابن من بهرا: ون نبشتی بر عنوان نامه ایدملک بخواندی و نامها که نبشتی سوی عمال 

و همۀ خراجها بستد و روزیها بداد و همۀ مملکت به سیاست و داد همی داشت . جشنس القیم الملک
   .باز آمد و با وی حرب کرد  1و هیچکس بر وی عیبی نتوانستی کردن تا آن روز که پرویز از روم

، به انطاکیه شد و نام بجست و جامه بندوی را داد و برفتراهب  چون پرویز از آن صومعۀ. . . . . . . 
پرویز از انطاکیه بوی نامه کرد و خود آنجا بنشست و بسطام را با پنج تن به . بود 2ملک الروم موریق

آمدم از سرهنگی آن خویش نام وی بهرام  3و اندر نامه نبشت که من سوی تو به زینهارروم فرستاد 
و تباه کرد و ملک از من بستد و من امید بتو کردم که مرا با سپاه و  4بر من بشورید سپاه را .شوبین

قیصر هفتاد هزار مرد را نامزد کرد و ایشان را همه روزی . استه یاری کنی تا ملک خویش بگیرمخو
  . . . . . . . .را گفت که ترا بر ایشان ساالر کردم  5بداد و پسر خویش تیاطوس

ذر بایگان و بدو اندر آتشکده و شیز شهری است بزرگ از آ. فرود آمدند 6و به شهر شیزو پرویز بیامد 
لی سپاه عرض کرد و از مداین بیرون آمد و روی به پرویز نهاد تا به یک منز، و خبر به بهرام آمد. بود

م بهرا. ستادندچون دیگر روز برابر آمدند صفها راست کردند و بحرب بی. برسید آتجا که پرویز فرود آمد
، آنگه که شگر بهرام اندر سه ترک بود مبارزو بل. ، پرویز او را شناختبقلب اندر بیستاد بر اسپی ابلق

ن از بهرام با سپاه ترک جنگ کرده بود ایشان به زینهار سوی بهرام آمده بودند و اندر همۀ لشگر ترکستا
گاه بهرام بیرون آمدند و پرویز را گفتند مصاف ایشان هر سه از لشگر. نه تر نبودندآن سه ترک مردا

ون مشو که پرویز بیرون شد تیاطوس گفت بیر. بیرون آی. هر سه یکان یکان با تو حرب کنیم دهیم و
را که بحرب خوانند نباید که پای باز کشد و چون بار از  7پرویز گفت خداوند. ملک را بحرب نباید شدن

پرویز با او بگشت . ز بیرون آمد و یک ترک پیش وی آمدپروی. 8باید نهادن خر بیفتد خداوند را بار بر خر
پرویز او را یک دیگر ترک بیامد و . د و بکشتشت  و بیفکند و شمشیر بزنیزه از پشت اسپ برداه او را ب

؛ از پس وی بشد و یک شمشیر بر برگردانید و بدویدپشت  ،دیگر ترک که بیامد. شمشیر بزد و بکشت
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د ؛ و مردمان روم و عجم چون بدانستنا کردش و خود بلشگر خویش باز آمددش ونیمی از تن جدکتف ز
و تیاطوس از شادی از اسپ فرود آمد و رکابش بوسه داد . ، شاد شدندقوت و مردی دارد که پرویز چنان

ندین دلیریست یکی بیامد و گفت یا ملک ترا چ 1ن ده سوار هزارمردآو همۀ لشگر زمین بوسه دادند و از 
» هزار مرد «این . پرویز را اندوه آمد و خاموش بود ؟را از سرهنگی از آن خویش بگریختی، چو مردی

پرویز گفت . آمدی تا من ترا از وی برهانم ه تو از هزیمت وی برومپرویز را گفت کدام است این سوار ک
و او یرون افکند و پیش لشگر بهرام شد اسپ ب »هزار مرد«. اسپ ابلق دارد بمیان لشگر اندرآنست که 

بهرام بیرون آمد و با این هزار مرد بگشت و زخمی بزد این هزار مرد را بر سر و تا زین . را بحرب خواند
آن  ن را ازپرویز به قهقهه بخندید و تیاطوس و رومیا 3ببرید و خفتان و جوشن همه بگذاشت  2کوهه

گفت زیرا که مرا . ا خندیدی که چنان مبارزی کشته شدا گفت چرتیاطوس او ر. خندۀ پرویز اندوه آمد
پس پرویز بفرمود تا آن مرد را از خون برداشتند . تا خدای ضربت بهرام او را بنمود سرزنش کرد به بهرام

و نامه نبشت بملک . ببردند بسوی قیصر 4و بقیر و کافور و زنگار بر اندودند تا خشک شد و بر جمازگان
مردمان تو مرا سرزنش کردند که من از سرهنگی آن خویش . ه این نامه از حربگاه نبشتمالروم ک

بگریختم و این مرد را بسوی تو فرستادم تا بدانی که این مرد که من از وی بگریختم ضربت او چنین 
حرب پس آنروز هر دو سپاه . وی از من بگردانیدندتباه کرد و راست خاصه که لشگر همه را دل بر من 

شدند  ، دیگر روز همچنان برخاستند و بحربشبانگاه بازگشتند. آمد 5کردند و بسیار کس کشته و خسته
پس سدیگر روز پرویز برومیان کس فرستاد که شما فردا بیاسائید که . و همچنان بسیار کس کشته شد

که از سرهنگان  6رمنی؛ و ایشان را مهتری بود نام او موسیس االاین بیست هزار سوار عجم حرب کنند
دو عجم بود دیگر روز پرویز او را گفت برو و امروز حرب کن برفتند و حرب کردند و بسیار کس از هر 

پرویز کس فرستاد که فردا حرب میان ما هردو است بهرام سوی . جانب کشته شدند و شب بازگشتند
ما نپسندیم که روز بندوی و بسطام گفتند دیگر . پرویز اجابت کرد. را بکشم یا تو مرابه تن یا من ت تن

خویشتن برهم و شما نیز هم از  ز؟ اگر وی مرا بکشد من اپرویز گفت چه باشد. تو بحرب بهرام شوی
هرچند خواهش کردند سود نداشت و روز دیگر صفها  .شما بعذاب من اندرید 7من برهید که دیر شد تا
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پرویز . اد و گفت اگر ملک خواهی بیرون آیپرویز آواز د راست کردند بهرام از لشگر بیرون آمد و به
، پرویز از ، خواست که ضربتی بزندشبهرام خویشتن به پرویز بفکند. ندبرون آمد و بر یکدیگر حمله کرد

. پیش وی اندر آمد و راه وی بگرفت ، بهرام، خواست که به لشگرگاه خویش شودپیش وی بگریخت
، از جانب که آنجا اندر ،و بتاخت تا بنزدیکی کوه 1پس سر بیرون نهاد. انددر بمپرویز بمیان دو لشگر ان
؟ پیش کوه و ز د بهرام بانگ کرد که کجا همی شویچون بنزدیکی کوه رسی. راست لشگر کوهی بود

بهرام چون . ت و سالح باز کرد و سر بکوه نهادپرویز از اسپ فرود آمد و اسپ را بگذاش!  2پس شمشیر
چون پرویز به نیمۀ کوه  .د و همی رفتپس پرویز سر بکوه نهاپیش کوه رسید از اسپ فرود آمد و از  در

. ، کش به تیر زندام بدو اندر رسید و کمان بزه کردبهر 4بود بلند نتوانست بر شدن 3رسید بماند که باالیی
مرا فریاد رس از این ، رب تو دانی که بر من ستم همی کندکسری روی سوی آسمان کرد و گفت یا 

پرویز از  تا بهرام کمان بزه کرد. ندر آمد و شتافت و بسر کوه بر شدپس نیرویی به تن کسری ا. ستمکار
و مغان گویند که فرشته یی بیامد و دست پرویز بگرفت و او را بسر کوه برد . چشم وی ناپدید شده بود

پرویز از کوه فرود آمد و بر  ،زمانی بود. ویش باز شدپس بهرام فرود آمد از آنجا و بر نشست و به سپاه خ
ویش بر نشست و به لشگرگاه آمد و لشگر روم و عجم را هر دو یکی کرد و حرب کردند آن روز خاسپ 

بهرام  ، این سپاهیا ملک: بندوی مر پرویز را گفت  .یار کس کشته شد و هردو باز گشتندنیز تا شب وبس
 .آمدن 6است و ایشان از بیم سوی تو نیارند 5ایشان را بیگانهبهرام  رمز بودند و هم از سپاه تواند و آن ه

بندوی بشب اندر بیامد و برابر لشگرگاه بهرام بیستاد تنها و آواز . فت روا باشدپرویز گ. ایشان را زنهار ده
ر رکه امشب بزنهاه. ، و کسری شما را همه زنهار دادردمان عجم من بندوی ام خال پرویزکرد که ای م

 7سپ نشست و نیزه بدست گرفت و آهنگابر . بهرام آواز وی بشنید. آید وی ایمن است از همۀ گذشتها
همۀ لشگر بهرام  بندوی چون بهرام را بدید بگریخت و به لشگرگاه پرویز باز آمد و آن شب .بندوی کرد

شاه هرام مردانب. ر هزار با بهرام نمانده بودچون بامداد شد از آن صد هزار مرد جز چها. سوی پرویز آمدند
، و کسری بمداین باز چهار هزار مردبفرمود تا بار نهادند و راه خراسان گرفت با آن . را گفت بباید رفتن

و روز  آن سرهنگ برفت. سه هزار مرد از پی بهرام بفرستادآمد و مردی را از سرهنگان خویش با 
او را اسیر کرد و بهرام بیستاد و با وی حرب کرد و لشگرش را هزیمت کرد و  .سدیگر بهرام را اندر یافت

بهرام او را . مکش تا هرکجا تو خواهی رفت بیایمواهش کرد و گفت مرا خوی . خواست که بکشدش
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. هرام برفت تا به حدود همدان رسیدو ب. وندت بازشو که مرا بتو حاجت نیستیله کرد و گفت به بر خدا
زن سخت و آن . با غالمان خاصۀ خویش 1دیهی اندر فرود آمد بخانۀ زنی گنده پیره وستا ها ببدان ر

، بفرمود طعام بیرون کردند و لختی بهرام صندوق خویش پیش خواست. درویش بود و شب تاریک بود
ر اندر قدحها بجایی دیگ وشراب بود با ایشان لختی و. ک بیش آمد مر آن گنده پیر را دادبخوردند و آن

یزی داری که ما اندرو بهرام مر آن گنده پیر را گفت چ. ر نهاده گفتند نتوانیم بیرون کرد، اندر بابود
هرام آن بستد و می ب. یاورد و گفت من آب اندر این خورم؟ آن زن یک کدوی شکسته بشراب خوریم

؟ گفت گفتا طبق نداری. نقل آورد و پیش وی بر زمین ریخت پس نقل خواست غالم. بدان همی خورد
قی داری تا این نقل بر آنجا بهرام آن گنده پیر را گفت طب. ، نتوانم بیرون گرفتنبصندوق اندر است

م نهاد و گفت من نان ، و پیش بهرا، چنانک زنان کنند، با سرگین آمیخته؟ آن زن طبقی آورد گلینکنیم
پس شراب اندر بهرام . رد و بوی سرگین از آن همی آمدبهرام نقل بر آنجا کرد و همی خو. بر این خورم

آن زن . خوش همی آمد و بهرام صبر همی کردو از آن کدو بوی نا و آن گنده پیر نشسته بود  2کار کرد
و با ؟ گفت خبر ایدون شنیدم که پرویز از روم سپاه آورده است گفت خبر داری از کارهای این جهانرا 

د که بهرام این صواب کرد  یا بهرام گفت مردمان چه میگوین. م را هزیمت کردهبهرام حرب کرده و بهرا
بهرام را . ؟ او نه از اهل بیت ملک بودبهرام را با ملک چه کار بود. ؟ زن گفت همی گویند خطا کردخطا

دو ، از آنست کز نبیذ بهرام بوی کبهرام گفت یا زن. ت کردن تا خوش همی زیستیکری بایسهمان چا
. شد خراسان   به  آنجا  از پس دیگر روز سپاه بر گرفت و بری شد و ! همی آید وز نقلش بوی سرگین

و بدو اندر دیه ها  4جرجانو   قومش  میان  کوههاست دامغان   حدود  ؛ بهرسید 3قومش   به  چون
،  5ز ملک زادگان بود، وایشان را ملکی بود نامش قارنبسیار است و آنجا اندر مردمان کوهیان باشند و 

که او به نسب بزرگ بود و دستوری داده بود که بر تخت زرّین نشیند و  و نو شیروان ملکت بدو داد
و آن کوه ها را همه بدو ، و پیر شده بود داده بود 6چون پادشاهی به هرمز رسید او را همچنان دستوری

قارن با سپاه پیش بهرام باز آمد و راه بهرام بگرفت و  . بفرزندان وی باز خوانندو تا امروز هم  ،خواندندی
را راه ده تا بروم و ترا بهرام سوی وی کس فرستاد که م. وازده هزار مرد پیش بهرام فرستادپسر را با د

م که قارن گفت راه نده .سپاه بسیار بگذشتم و ترا نیازردمکه من با و پاداش من از تو نه اینست . نیازارم
یا به . من ترا به پرویز فرستم. شدی و همۀ جهان را پر آشوب کردی اوند خویش عاصیتو بر خد
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، بهرام 1چون قارن فرمان بهرام نکرد. تمتو حرب کنم و اسیر کنمت و بفرسیا با نیکویی باطاعت آی 
سیار بکشت و ؛ همه را بشکست و بو سپاه قارن دوازده هزار مرد بود، ، با چهار هزار مردحرب را بیاراست

قارن خواهش کرد و گفت مرا بحرب تو . پسر قارن کشته شد و قارن را اسیر گرفت و خواست که بکشد
بهرام او را یله کرد و برفت و به . ، مرا عفو کنپسر خود کشته شد و من مردی پیرم این پسر آورد و

، ، نه خویش پرویزاندر ملکی بودو به ترکستان . ، و از آنجا به ترکستان شد خراسان شد تا لب جیحون
بزنهار شد و خاقان او را بپذیرفت و نیکو همی داشت و بهرام اندر  بهرام سوی خاقان. نام وی خاقان

                  .ترکستان بسیار کارها کرد از مردانگی و پرویز حیلت ها کرد تا بهرام را اندر ترکستان بکشتند
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