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بسم اهللا الرحمن الرحیم

اوســت بخشنده  کــه  خــدایــى  ــام  ن بــه 

آفرید ــان  ج و  داد  دل  کــه  خــدایــى1 

ــرام   ــت اح ــت  ــاح س در  بــرافــراخــت 

ــت ــده اوس ــن ــر ب ــدة کـــار ه ــ ــر آرن ب

آفــریــد ــان  ــه ج وجـــود  ز جـــودش 

ــالم ــس ــه ال ــی ــل ــد ع ــم ــح لـــــواى م

1 [اما بعد]2 از مضمون کالم سعادت انجام ملک عّالم حیث لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.3 

و از فحواى حدیث صحیح سید عالم –صلى اهللا علیه [و آله]4 وسلم – که: السخى قریب من اهللا 

قریب من الجنة قریب من الناس بعید من النار، چنان معلوم و مفهوم مى شود که سردفتِر مکارِم 

اخالق وشیم، صفت سخا و کرم است و هیچ افسرى برهامۀ همت و ارجمند از جود، شریف تر 

نیست و هیچ خلعتى بر قد قدر بلند از سخاوت لطیف تر نى. مثنوى:

ــشــه اى   ــدی ان ــر  ه ز  کـــردم  تــجــربــه 

ــردن اســت                      ــى ز کـــرم کـ ــاق ــت ب دولـ

پیشــه اى ســخا  ز  نکوتــر  نیســت 

گنج یقیــن بــذل5 درم کردن اســت

   5 فایدة هیچ نوع از فضایل که آدمى به اکتساب آن سرافرازى نماید از فایدة سخاوت [زیاده تر] 

نیست، زیرا که زمزمۀ عابداِن شب خیز و فرقۀ زاهدان با پرهیز که روز و شب تحمل بار عبادت 

مى نمایند و صیام روز را با قیام شب [2] جمع مى فرمایند و مقصود ایشان، رستگارى آن جهانى 

و رسیدن به دولت جاودانى است6 و آن مراد به واسطۀ کرم و سخا به حصول مى پیوندد و من 

یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون7 بیت:

شمار روز  ــه  ک ـــزاى  افـ ــرم  کـ ــود8 رســتــگــاردر  ــ ــرد ش ــم ــوان ــرد ج مـ

   8بزرگان، جود را به درختى تشبیه کرده اند که میوة آن نیکنامى دنیا و خوبرویى عقبى9 است. 

بیت:

دهــددرختى اســت احســان که چون بر دهد         گوهــر  و  دّر  ثمــر،  به جــاى 

1. چ: «کریمى». 
2. فقط در چ. 

3. سورة آل عمران، آیۀ 92.
4. چ ندارد.

5. چ: «ترُك».
6. چ: «و رسیدن به دولت این جهانى است»!

7. سورة حشر، آیۀ 9. 
8. چ: «بود».

9. چ: «خوب فرجامى».
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     و در اخبار آمده است که: السخاء شجرة فی الجنة. جوانمردى درختى است از چمن جنت 

رسته و سخاوت نهالى است از جویبار کوثر نشو و نما یافته و سر در هواى بهشت بر افراشته و 

شاخه هاى1 خود به دنیا فرو گذاشته. هر که طبیعت او به جود و سخا مایل بود دست در شاخى 

از شاخه هاى آن درخت زده باشد و آن شاخ او را به جذب عنایت، از حضیض و دنائت به ذروة 

قبول و عزت کشد و به خرم ترین بقعه اى و منزه ترین روضه اى از روضه هاى بهشت فرود آورد؛ 

و در مثنوى مذکور است، مثنوى:

بهشت  بــاغ  از  اســت  شاخى  سخا  ایــن 

سخا        و  جــود  ــن  ای اســت  عروة الوثقی 

کیش        ــوب  خ اى  سخا  ــاخ  ش مــى بــرد 

بهشت کف  از  را  شــاخ  کاین  آن  واى 

سما ــر  ب را  جـــان  خـــاك  از  بــرکــشــد 

اصــل خویش ــا  ت ــاالکــشــان  ب تــرا  ــر  م

   وجود بى جود در حکم عدم است، مرد جواد اگر فانى شود مذکور عالم گردد. مصراع:

باقى به ذکر خیر بود نام آدمى

     و از هیچ صفت ستوده [3] و خصلت پسندیده و نام نیکو بر صفحۀ روزگار و ذکر جمیل بر 

اوراق جراید لیل و نهار چنان نمى ماند که شیمۀ احسان [و] جوانمردى و سمت کرم و نکوکارى.

     دلیل بر آن قول آن است که از وفات حاتم طائى که تا این تاریخ که سنۀ احدى و تسعین و 

ثمان مائه هجرت است هشتصد و سى (830) سال گذشته است2 و هنوز بهار ذکرش به ریاحین 

آفرین آراسته است و چمن نیکنامى وى به سرایش ثنا و تحسین پیراسته. بیت:

بمانــد نام بلنــدش به نیکوئى مشــهورنمانــد حاتم طائــى و لیک تــا به ابد

     و چون ذات ملک صفاِت3 حضرت با نصرت، پادشاه اسالم، ظل الملک العالم على االنام، 

[فرمانفرماى زمین و زمان، مظهِر انوار امن وامان]4 مهر سپهر ابهت و جهانبانى، گوهر [یکتاى 

و  معارِج کرامت  عارِج  شهریارى،  و  نشانى، صاعد مصاعد خالفت  و سلطان  عظمت  دریاى]5 

کامکارى، سلطان اعظم اکرم، مولى ملوك العرب، بیت:

کشورستان شاهنشه  لشکرشکن،  مشرقین خسرو  پادشــاه  شــهریاران،  شــهریار 

1. متن: «شاخ هاى».
2. چ: «از وفات حاتم طایى در این تاریخ که سنۀ احدى و تسعین و ثمان مائه هجریه است نهصد و سى و شش [936] 
سال گذشته». و حاتم در سال هشتم از والدت حضرت رسالت پناه –صلى  اهللا علیه و آله- سفر آخرت پیش گرفت (همین 

رساله، ص 16).
3. چ: «ملکى ملکات».

4. فقط در چ.

5. فقط در چ.
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صاحبقران  خسرو  مطلق،  نور  حق،  سایۀ 

آن که گویند انس و جان اندر دعاى حضرتش

شاه ابوالغازى، معز ملک و دین، سلطان حسین

الخافقیــن فــى  ظلــه  تعالــى  خلــداهللا 

     به زیور رقم ذاتى و حلیۀ سخاوت جبلى، مزین و محلّى و به شرف جود و سماحت و کثرت 

بذل و علّو همت، مشرف و معلّى است به حکم انما یعرف ذوالفضل ذوه، پیوسته عنان رغبت به 

صوب استماع روایات اهل کرم و مروت و حکایات ارباب سخاوت و فتوت و تفحص احوال و 

تفتیش اخبار ایشان معطوف مى دارد و از جملۀ شواهد این مقال [4] آن که در این وال فرمان 

همایون شرف نفاذ یافته که کمینۀ بى بضاعت حسین الکاشفى –عفى عنه- آنچه از قصص و 

آثار حاتم طائى که نفحات کرم و مروتش در ریاض السنه و افواه، فایح است و لمعات خورشید 

بذل و سخاوتش چون روز روشن بر همۀ عالمیان واضح و الیح، در کتابى دیده یا از عزیزى 

شنیده باشد به عبارت فارسى در قید کتابت آرد تا بر کماهى احوال او وقوفى تام و اطالعى 

تمام حاصل آید. بر قاعدة االمور معذور، ثبت این سطور اتفاق افتاد و از نسب و حسب و آثار و 

اخباِر حاتمى آنچه در تواریخ معتبره و کتب موثوق بها به نظر آمده بود شمه اى بازنمود. امیدوار 

است که مقبول نظر کیمیا اثر آن حضرت گردد تا کمینه به قبول این تحفۀ محقر که: ان الهدایا 

على المقدار مهدیها معزز و سرافراز شود. بیت:

در خــورد حضــرت تــو نثــار حقیــر مــانقــد روان نثــار تو کردم اگر چه نیســت

      [راویان باهر الدرایة و]1 مخبران صادق الروایة و دانندگان انساب و شناسندگان قبایل اعراب 

متفق اند بر آن که عرب از نسل قحطان است یا از صلب عدنان اما اعراب دیار یمن همه اوالد 

قحطان اند؛ و از بالد، یمن و صنعا و حضرموت و عدن و ظفار2 و غیر آن عمارت کرده و پدید 

آوردة اوست؛ و قحطان پسر هود پیغمبر است که او را به سریانى «عابر» گفتندى؛ و قحطان 

پسرى داشت یعرب نام، اول کسى که به زبان عربى سخن گفت او بود. و در بالد یمن نشستى 

و [او را] «ابوالیمن» گفتندى [5] و او را پسرى یشجب نام، و یشجب به لغت سریانى «خون ریز» 

باشد و او را پسرى شد زید نام نهادند و بعد از آنک بزرگ شد پیوسته به سبى اشتغال نمودى – 

بدین سبب او را «سبا» لقب کردند. و سبا را سه پسر بود: 
 –

یعنى اسیر گرفتى و غارت کردى 

کهالن و مر، [و] حمیر. و کهالن را خداى تعالى فرزندى داد، او را ادد نام نهادند. ادد بلند آواز 

را گویند. و او پسرى داشت جلهم، همواره سفر کردى و منازل و مراحل طى فرمودى و او را 

1. الف ندارد.
2. الف ندارد. 
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«طى» لقب دادند و پدر قبیله اى شد از اعراب یمن و در نسب وى را طائى گویند. و حاتم از 

فرزندان اوست، و به دوازده واسطه بدان مى رسد. و از بنى طى کسى پادشاهى نکرده فاما در 

میان ایشان مردم بزرگ و نامدار بوده اند، و پدران حاتم را همیشه بزرگى قبیله و ریاست اوالد 

طى مسلم بود. و پدر حاتم که عبداهللا بن سعد بن حشرج بود با بنى لخم وصلت کرد، و در بنى 

لخم پادشاهان بوده اند چنانچه در تواریخ مثبت است [و حاتم از طرف مادر عالقۀ ملک دارد].1 

     و در وقتى که [حاتم] متولد شد آثار کرم از وى به ظهور پیوست. چنانچه از مادر حاتم نقل 

کرده اند که چون حاتم بزاد، هرچند پستان در دهان وى نهادم قبول نکرد و چندان که شیر بر لب 

وى چکانیدم دهان باز نگشاد تا وقتى که کودك بیگانه آوردم و برکنار نهادم و سیر شیر ساختم، 

بعد از آن حاتم پستان فراگرفت و شیر بیاشامید. و از اینجا [6] معلوم مى توان کرد که هرکس را 

در ازل چیزى داده اند و همراه او از آنجا به عالم  کون و فساد فرستاده اند. بیت:

است شده  من  نامزد  رخت  عشق  ازل  بربستماز  خود  به  نه  آنجا  از  آوردم  خود  با 

     [و در مبدا حال طفولیت، آثار نجابت از جبین حاتم ظاهر بود]2 و آثار بزرگى بر صفحۀ چهرة 

او المع. مثنوى:

روى ــازه  ــ ت غــنــچــۀ  چــمــن  در  ــى  ــل ب

ــروز  فـ ــتــى  گــی ــح  ــب ص اول  از  هـــم 

بوى و  ــگ  رن کند  ــدا  ــوی ه اول  ز 

روز روشــنــایــى3  ــود  شـ ــان  ــای ــم ن

     3و حاتم در کودکى بى اقران و اکفاى خود طعام نخوردى و هرگز تنها بر خوان ننشستى و 

سائالن را به دست خود بى معاونت غیرى چیزى دادى و در اسعاِف مراِد محتاجان بدان مقدار 

که مقدور بودى سعى بلیغ نمودى. اهل بصارت، سیماى بزرگى در بشرة او مشاهده مى نمودند و 

ارباب بصیرت، دالیل بزرگوارى بر صفحات احوال او مطالعه مى فرمودند. مثنوى:

ــوى او   ــظــر سـ ــل ن ــو دیـــدنـــدى اهـ چ

فــروز  دل   ــر  ــب دل ــن  ایـ گــفــتــى  یــکــى 

سپهر  را  ــو  ن مـــاه  ایـــن  گفتى  یــکــى 

او ــوى  ــاگ دع دل  صــد  ــه  ب ــدى  شــدن

روز چــو  ــر  آخ شــد  خــواهــد  جهانگیر 
مهر4 چو  کامل  بــدر  کند  زودى  به 

     4القصه چون حاتم به حد بلوغ رسید و نهال قامتش در چمن اقبال باال کشید همۀ اوصاف 

حمیده الزم ذات او بود مگر احسان که متعدى تعبیر مى شد و مجموع خصایل ستوده مر طبع 

1. فقط در چ.
2. چ ندارد.

3 . چ: «روشنى هاى».
4. چ: «یکى گفت این ماه نو از سپهر       به زودى شود بدر کامل زمهر». 
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او را خاص بود مگر کرم که عام و [7] شامل مى نمود. بحر کف گوهر بارش در اضافت ایادى، 

آفتاب نوربخش را منفعل  سحاب فیاض را خجل مى ساخت و کرم عمیمش در نعیم احسان، 

مى گرداند. مثنوى:

بــه جــود  و کــرم بحــر زخــار بــود

گنجینه هــا کــرد  تهــى  بخشــش  ز 

بــود گهربــار  ابــر  رشــک  کفــش 

ســینه ها خــود  مهــر  از  برافروخــت 

        زبان زمان جز به مدح و ثناى او جارى نبودى و گوش روزگار جز صداى دعاى او از صغار 

و کبار نشنودى. باران فیض عمیمش، غبار فقر و فاقه از صفحۀ آفاق فرومى نشاند و انعام عامش 

فروماندگان را از عزلت احتیاج خالصى مى داد. بیت:

گشتند شــاد  فــقــیــران  احــســانــش  ــه  گشتندب آزاد  ــؤال  ــ س خــــوارى  ز 

     و چون حاتم به جود و کرم در قبایل، مذکور و به نام نیکو در احیاى عرب معروف و مشهور 

گشت اشراف هر قبیله را سوداى این خیال از سویداى دل سر زد و اعیان هر دودمان را غنچۀ 

این آرزو در چمن سینه شکفته گشت که او را در سلک مواصلت با خود انتظام دهند و گوهر 

صدف شرف خود را بدان گوهر کان احسان در عقد ازدواج کشند. و حاتم ازآنجاکه اقتضاى علو 

همت او بود نظر التفات بر هیچیک از اکفا و اقران نمى افکند و عنان قصد به جانب کسى که 

بزرگ تر از او در قبایل اعراب یمن نتواند بود انعطاف مى داد تا به آخر حال این فال به نام ماریه 

الیمنیه1 بر آمد. [در «تحفۀ ملکى»]2 آورده اند که ماریه بنت عفر، بزرگ زاده اى عرب بود با نسب 

عالى و حسبى [8] از شائبۀ نقص خالى، جمال تمام و حسن ماال کالم، نقاش صنع ربانى به قلم 

لقد خلقنا االنسان فى احسن تقویم3 چهره اش را آراسته و دست یزدانى به صیقل ُصَوَرکم فاحسن 

ُصَوَرکم4 آیینۀ روى روشنش را جال داده. مثنوى:

بلند بـــاال  ــه  ب ــون  ــای هــم دیـــدن  ــه  ب

چمن در  کند  پــیــدا  ــه  ک ســـروى  چــو 

کمند گیسو  بــه  و  کمان  ابــرو  بــه 

سمن عـــارض  ــه  ب بنفشه  گیسو  ز 

     و این  ماریه باوجود حسن بى نهایت، به خوبى سیرت و پاکى سریرت آراسته، جمال صورت 

با کمال معنى جمع کرده بود. بیت:

مى شوم معنى  حیران  و  مى بینم  تا چه معنى لطیفى تو که اینت صورت استصورتت 

1. چ: «التمیمیه». 
2. فقط در چ. 

3. سورة تین، آیۀ 4.
4. سورة غافر، آیۀ 64، و سورة تغابن، آیۀ 3.
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     پدر ماریه اختیار عقد دختر به دست دختر داده بود و زمام امر نکاح در کف رضاى او نهاده 

بر بالین  تا هرکس الیق کار و موافق روزگار خود شناسد بدو عقد مواصلت بسته سِر فراغت 

راحت نهد.

     چون این نکته در نواحى بالد یمن شایع و ظاهر شده بود و آوازة کمال و جمال و حسب و 

نسب ماریه به حد اشتهار رسید هرکس از بزرگ زادگان عرب، خود را بر ماریه جلوه دادندى و 

وسایل و وسایط برانگیخته پیغامهاى رغبت انگیز فرستادندى. ماریه نقد حال هر یک را بر محک 

امتحان مى زد و در عیار کار هر یک تصور قصورى مى نمود رقم رد بر صفحۀ حال او مى کشید.

      القصه حاتم را نیز دغدغۀ نکاح ماریه، عنان هوس گرفته خیال توجه به دیار وى [9] در سر 

افتاده اسباب سفر مهیا کرده متوجه قبیلۀ وى گشت. و در آن وقت نابغۀ ذبیانى که [از] مشاهیر 

عرب بود با یکى از اکابر یثرب به همین  تمنا روى به منزل ماریه نهاده بودند. قضا را در اثناى 

حال به حاتم رسیدند، به موافقت و مرافقت یکدیگر به نزد ماریه آمده هر یک مدعا و تمناى 

خود را در میان آوردند. بیت:

قبــول حضرت او تــا کــدام خواهد بودهمــه بضاعت خــود عرضه مى دهنــد آنجا 

     ماریه بر فحواى احوال مهمانان مطلع گشته پیغامها فرستاد که حاال از راه رسیده اید و تعب 

سفر و کربت غربت کشیده امشب به وثاق هر یک که معین شده فرود آیید و شعرى در بیان 

حسب و نسب خود انشا کنید و مناقب آبا و اجداد خود در آن مذکور سازید و على الصباح به 

موقف اعالم من  رسانید تا آنچه اطالع بر قوت طبع و لطافت ذهن احوال احباب و انساب هر یک 

مرا روى نماید شما را بر آن صاحب وقوف گردانم. ایشان همه به منازل مقرر فرود آمدند و ماریه 

فرمود تا متعلقان آن على حده براى هر یک شترى ذبح کرده به خانۀ او فرستادند و خود روى 

بربسته و جامه هاى کهنه پوشیده به شکل گدایان در وثاق هر یک آمده و گوشت شتر طلبید. 

نابغه دم شتر به وى داد و یثربى از جگر و سپرز چیزى به جهت وى فرستاد و ازآنجاکه کرم ذاتى 

حاتم [10] بود پاره اى گوشت ران و مقدارى از کوهان پیش سائل نهاد. ماریه آنها را برداشته به 

خانه آورد [و] باورچیان1 را فرمود تا تمام را طبخ کردند. روز دیگر که مهمانان به مجلس آمده 

اشعار خود به محل عرض رسانیدند ماریه مناسب اشعار ایشان سخنان گفت [و] بفرمود تا خوان 

بگستردند و آنچه هر یک به رسم صدقه داده بودند همان را بعینه پخته پیش وى نهادند. نابغه 

و یثربى به جهت بخل و رذالت به انفعال تمام از مجلس برخاسته رخت رحیل بر راحله بستند و 

1. باورچى= آشپز، مطبخى.
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حاتم به جهت کرم و علو همت بر صدر قبول نشست [و] قرعۀ اختیار بر نام وى افتاد. پس به 

فال سعد و طالع نیک، ماریه را با وى عقد بستند و صیت شرف و آوازة بزرگى حاتم بدین سبب 

در میان عرب مضاعف شد بیت:

صیت جاهش از یمــن بگرفت تا حد حجازچون بدین عقِد مبارك گشت حاتم سرفراز       

         و حاتم را از ماریه دو پسر آمد: بزرگ تر را «مالک» نام نهاد و خوردتر را «عدى» و چون 

بزرگ شدند پیوسته مالزمت پدر کردندى و در صف خدمت به رسم غالمان بایستاد [ند] ى. 

روزى حاتم ایشان را نزدیک خود خواند و گفت: اى فرزندان! هیچ سرى در عالم، بى سودائى و 

هیچ طبعى در جهان، بى تمنائى نیست؛ مى خواهم که آنچه آرزوى دل و مطلوب خاطر هر یک 

از شماست با من در میان نهید و ملتمس مدعا و مقصود متمناى خود را [11] از من پوشیده 

و پنهان ندارید تا بدان بر کلیات احوال محمالت امانى و آمال شما استدالل کنم. مالک زمین 

ادب ببوسید [و] بعد از مراسم دعا گفت: اى پدر بزرگوار! همگى همت من بر آن مصروف است 

که مرا مال بسیار باشد و متاع بى شمار تا به نقود و اقمشه و خزاین و دفاین بر امثال و اقران 

بلکه بر مجموع اغنیاى زمان متفوق و مستعلى باشم و غالماِن کارى و اسلحۀ کارزارى معین و 

مرتب ساخته پیوسته به رسم شکار سوار شوم یا در میدان مبارزت با جمعى کارزار کنم. مثنوى:

رزم اســت و عــزم شــکار میــل  مــرا 

کمنــد افکنــم گــور گیــرم بــه دشــت 

خدنــگ نهیــب  ز  و  کشــم  در  کمــان 

اســتوار کــرده ام  کمــان  و  کمنــد 

نخواهــم لــب کشــت و آییــن گشــت

روز جنــگ کنــم  خــون  دشــمنان  دل 

     حاتم روى به عدى آورد و گفت: اى پسر! تو چه مى گویى و مکنون ضمیر و مراد خاطر تو 

چیست؟ عدى جواب داد که یا وجه العرب! همت من مقصود بر آزاد کردن بندگان است، همواره 

آن خواهم که بنده اى را بخرم و آزاد سازم و به آزادى کرم ورزم و بنده گردانم.

     حاتم گفت: از برادرت بوى شجاعت مى شنوم و از تو رایحۀ سخاوت استشمام مى کنم. عدى 

فرمود که بر خاطر مبارك پوشیده نیست که هر که را سخاوت هست به شجاعت احتیاج ندارد 

چه سر گردنکشان را به وسیلۀ احسان بر خط فرمان [12] مى توان نهاد و گردنکشان را به رابطۀ 

نیکوکارى در طوق عبادت و اطاعت و هوادارى مى توان کشید. مثنوى:

مقید  را  ــا  ــه دل ــاز  سـ احــســان  بــه 

ــاى اضــــداد پـــى آرامــــــش دلـــهـ

بد دشمن  ــردد  گ ــت  دوس احسان  کز 

افتاد بهتر  شجاعت  از  ســخــاوت 

     و من در این باب حکایتى شنیده ام و به جهت تقویت این سخن، نقلى دیده ام، اگر تشریف 
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اجازت ارزانى دارى و همت عالى برگمارى به سمع شریف رسانم. حاتم دستورى داد. عدى گفت 

که چنین استماع کرده ام که یکى از سالطین را سپهساالرى بوده به متانت رأى و نفاذ عزم 

مقرب ملک و  موصوف و به لشکرکشى و دشمن شکنى در اجزاى ممالک مشهور و معروف، 

عمدة ممالک بودى و پادشاه از تدبیر صوابدید او عدول ننمودى. بیت:
ــروى1 ــس خ گلشن  ــد  ب تـــازه  او  قوىاز  دولـــت  پشت  او  ــازوى  بـ ــه  ب

 1تا وقتى صاحب خبران به سمع ملک رسانیدند که سپهساالر شما از جادة اطاعت انحراف 

خواهد ورزید و سبیل عناد و عصیان و تمرد و طغیان مسلوك خواهد داشت. پادشه اندیشه کرد 

که اگر عنان عزیمت به طرف او2 انعطاف دهد بسیارى از اعیان لشکر و سران سپاه در مرافقت 

او راه مخالفت پیش گیرند و از آوازة یاغى شدن و طاغى گشتن او قصور عظیم در ارکان ملک 

پدید آید [13] و فتور هرچه تمام تر به قواعد سلطنت راه یابد و در سر کسانى که این ساعت 

قالدة طاعت در گردن فرمان داشته اند و در سلک بندگان درگاه منتظم بوده اند خیال سرکشى 

و سوداى نافرجامى جاى گیرد، پیش از حدوث این واقعه و قبل از وقوع این حادثه اشتغال به 

تدارك و تالفى آن الزم است. بیت:

دریغ ســود ندارد چو رفت کار از دستعــالج واقعــه پیــش از وقوع بایــد کرد 

     پس با خواص دولت و نفاذ مملکت خویش مشاورت فرمود. رأى همگنان در آن باب مقرر 

شد که او را بند باید کرد. ملک ایشان را بر حسن رأى و تدبیر تحسین فرمود و آفرین ها کرده 

تصویب کالم ایشان را اهتزازى تمام نمود. روز دیگر آن امیر را طلب کرده به موضع شریف تر 

از معهود اجالس فرمود و به لفظ گهربار خود ذکر محامد و سیر ستودة او على رأس الخالیق 

از نفایس و دفاین و نقود خزاین خویش او را به اضعاف  به مبالغۀ هرچه تمام تر اظهار نمود و 

استحقاق و منزلت او تخصیص داد. مشیران نیکو رأى که صواب و صالح در بند کردن او دیده 

بودند در محل فرصت عرضه داشتند که سبب تخلف از مقرر عزیمت همایون چه بود؟ پادشاه 

نورزیدم اال آن که  انحراف  تدبیر شما  نکردم و از  را خالف  تبسم نموده گفت: من رأى شما 

خواستم که او را به محکم ترین بندى مقید [14] سازم و همۀ اعضا و اجزاى او را به قید درکشم، 

بعد از تأمل هیچ قیدى شایسته تر از قید احسان ندیدم و محل قید، شایسته تر از دل او مشاهده 

نکردم، چه محل قید هر عضوى معین است و بندى که بر یک جزو افتد پدید بود که چه عمل 

1. چ: «از او تازه ز هر گل خسروى».
2. الف: «به طرفى».
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کند. پس خواستم که قیدى بر دلش نهم که سلطان است، و اعضا و جوارح، خدم وحشم وى اند. 

همه نیز بستۀ او شوند؛ و دیگر بند آهنى بر هر عضوى که نهند به سوهان سوده گردد و بند کرم 

و احسان که بر دل نهند به هیچ چیز فرسوده نگردد. و در امثال آمده که: االنسان عبید االحسان، 

وحشى را به دام توان گرفت و آدمى را به انعام و احسان صید توان کرد. شعر:

ببخــش اى پســر کـــآدمى زاده صیــد 

ببنــد گــردن  الطــاف  بــه  را  عــدو 

 چو دشــمن کــرم بینــد و لطــف وجود                                     

قید به  وحشى  و  کرد  توان  احسان  به 

کمند آن  تیغ  به  بریدن  نتوان  که 

ــود وج در  ــد  ب هــیــچ  او  از  نــیــایــد 

    و همچنان که پادشاه را به خاطر مبارك رسیده بود نایرة خالف سپهساالر بدان، مکرمت 

بى شمار منقطع شد و بیخ کینه از صمیم سینۀ آن بدان نوازش بسیار به کلى منقطع گشت و چون 

بندگان صافى نیت به خلوص طویت کمر خدمتکارى و جان سپارى بر میان فرمان دارى بست و 

بقیة العمر از منهج طاعت روى برنتافت. بیت:

او   از  ــافــت  ی ــه  ک ــرى  ــگ ــوازش ن اوزآن  از  ــت  ــاف ــت ــرن ب امــیــد  روى 

از ثمرة شجاعت بیشتر است، چه، در  نتیجۀ [15] سخاوت       و از اینجا معلوم مى شود که 

شجاعت، ارتکاب مخاطرات ضرورى است و نجات از آن امر، مشکوك فیه تواند بود و به برکت 

سخاوت، خالصى از مهالک و مخاوف متحقق است و هیچ خردمند در آن شبهه ندارد. رباعى: 

شود  تو  آن  کنى  سخاوت  که  هر  با 

کنى   پیشه  وفــا  اگــر  خویش  دشمن  با 

شود تو  ــوان  خ مــدح  همه وقت  ــدر  ان

شود تو  مهربان  یار  که  نیست  شک 

     چون عدى حکایت به پایان رسانید حاتم او را در کنار گرفت و بوسه بر سر و روى او مى داد و 

مى فرمود: انت احب اوالدى الّى! تو بهترین اوالد و فرزندان و دوست ترین انسانى نزد من. بیت:

دارد  خلف  چنین  کش  پدرى  آن  داردنمیرد  شرف  سلف  بر  نکو  صفات  از  که 

     بعد از [آن] نظر همت و تربیت شامل حال وى داشت و چون عدى به علو همت و کرم 

جبلى آراسته بود باالخره شرف مالزمت حضرت رسالت پناه – صلى اهللا علیه و سلم – دریافت و 

خلعت اسالم پوشید و در عداد صحابۀ کرام معدود گشت و شمه اى از آن سمت ذکر خواهد یافت.

     القصه چندان که حاتم بزرگ تر مى شد صفت سخاوت و جوانمردى او بیشتر مى گشت تا 

والیت شام فرو گرفت و به مملکت روم رسید. و در آن وقت سلطان روم هرقل بود که عرب او 

را «عظیم الروم» مى گفتند. چون آوازة حاتم شنید متفحص اخبار و متجسس احوال وى گشت و 
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به سمع [16] پادشاه روم رسانیدند که او را مرکبى است بادپاى و اسبى جهان پیماى، چون تیر 

خدنگ دور رو و چون عمر گرامى زود رو و به گرم روى با آتش دم مشابهت زده و از تیزگامى 

و خوشخرامى با باد طریق همراهى سپرده. مثنوى:

اشــک عاشــقان گلگون و خوش رو چو 

جهنــده  برق آســا  حملــه  وقــت  بــه 

خســرو شــبدیز  از  پیماتــر  جهــان 

بــه گاه پویــه چــون صرصــر دونده

     سلطان روم وزیر خود را گفت که خبر سخاوت حاتم در عرب و عجم فاش شده و صیت 

جوانمردى مروتش از مشرق تا به مغرب فرو گرفته و من شنیده ام که بدین صفت اسبى و بدین 

لطافت مرکبى دارد و مى خواهم که نقد کار او را بر محک امتحان و اعتبار بیازمایم و صورت 

دعوى او را در محکمۀ معنى امتحان نمایم و کس به طلب مرکب به قبیلۀ بنى طى فرستم. 

مثنوى:

تازى نــژاد اســب  آن  حاتــم  از  مــن 

 بدانــم که در وى شــکوه مهى اســت 

بخواهــم گــر او مکرمــت کــرد و داد

و گــر رد کنــد بانگ طبل تهى اســت

    پس ایلچى به جهت آن مرکب به قبیلۀ طى فرستاد با هدایا و تحف که الیق حاتم بود. در 

اندك زمانى رسول ملک روم به قبیلۀ طى رسید و در حوالى منازل حاتم نزول نمود. قضا را 

مقارن رسیدن ایلچى باران و برف باریدن گرفت و رعد و برق و صاعقه و امثال آن پدید آمد. 

حاتم مهمان را دلدارى [17] تمام داده به  منزل شایسته فرود آورد و فى الحال بفرمود تا اسبى 

بکشتند و طعامى مهیا ساختند و نزد مهمان آوردند. بعد از فراغت طعام، اسباب استراحت آماده 

به  رفت، و آن شب از هیچ نوع سخنى نگذشت. على الصباح که حاتم  از خیمه بیرون  ساخته 

عذرخواهى آمد ایلچى، منشور سلطان روم با هدایایى که فرستاده بود به حاتم نمود. و چون حاتم 

بر مضمون آن فرمان اطالع یافت به غایت اندیشه مند شده و متفکر گشت. ایلچى به فراست اثر 

مالل بر جبین حاتم مشاهده نموده گفت: اى جوانمرد! اگر در دادن اسب مضایقه دارى از جانب 

ما نیز مبالغه اى نیست. حاتم جواب داد که اگر مرا از جنس این اسب هزار باشد و کمتر کسى 

از اهل روزگار از من طلبد به هیچ وجه مضایقه اى در حیز تصور من نیاید خصوصاً که سلطان 

عظیم الشأنى مرا به طلب یک اسب، معزز ساخته و به جهت این جزوى مهم، رسول بزرگوار 

ارسال نموده، اندیشۀ من از تحیر و تفکر من از غایت تحسر است که چرا زودتر خبر نیافتم تا 

آن اسب تلف نشدى. مثنوى:
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شتاب ــدل  دلـ ــار  ــت رف بـــاد  آن  ــن  م

نبود  وراهـــم  رو  دگــر  نــوعــى  [بــه 

پس و  پیش  از  ــر  اب ظلمت  ــد  بُ کــه 

خویش ــن  ــی آی در  ــدم  ــدی ن ـــروت  م

فاش           اقلیم  در  باید  ــام  ن ــرا  م  [18]

کبــاب کــردم  دوش  شــما  بهــر  ز 
نبــود]1 بارگاهــم  در  بــر  او  جــز 

ره نمى یافــت کس بــه ســوى رمــه 

کــه مهمــان بخســبد دل از فاقه ریش

مبــاش گــو  نامــور  مرکــب  دگــر 

 1پس اسبان بسیار و تبرکات بى شمار جهت سلطان روم فرستاد و رسول را نیز از تحفه هاى 

آن دیار بهره مند گردانید و به خوب ترین وجهى گسیل کرد. و چون عظیم الروم از فحواى این 

حال خبر یافت شرط انصاف پیش آورد و آیین مروت و قاعدة فتوت مر حاتم را مسلم داشت.

     این حکایت از بوستان شیخ مصلح الدین سعدى شیرازى – رحمة اهللا علیه – نقل کرده شد 

و حکایات دیگر هم در بوستان [هست].

حکایت [یکم]:

آورده [اند] که در یمن پادشاهى بود و صفت کرم و سخاوت بر آن غالب بود و خصلت احسان و 

مروت بر آن مستولى، همواره از مواید انعام او بهره اى به خاص و عام رسیدى و شربت انعام او 

در کار محتاجان مهیا بودى و درماندگان به احسان او شاد گشتى. شعر:

برفتــادىچو دســت جود و بخشــش بر گشــادى خواهــش  رســم  عالــم  ز 

      مى خواست که جز نام کرم او بر زبآنها مذکور نشود [و] جز صفت جود [و] سخاوتش در 

افواه خلق نیفتد و بدین صفت هر که در پیش او صفت حاتم کردى آتش غضبش اشتعال نموده، 

به ایذاى آن کس اشتغال نمودى و گفتى: حاتم مرد صحرانشین است و از جملۀ رعیت یمن، 

او نه مرتبۀ مملکت دارى و نه [19] منصب فرمانروایى و نه قوت جهانگیرى دارد و نه بازوى 

کشورگشایى. بیت:

نــه باجــش کســى مى دهد نــه خراجنــه او را خزانه اســت و نــه تخت و تاج

   پیدا است که از دست او چه کرم آید و به اسب و شتر گوسفند چندى که دارد چه مقدار کرم 

نماید! من آنچه در سالى حاصل حاتم باشد در روزى به سائلى مى دهم و صد برابر خوان او در 

یک چاشت پیش مهمان مى نهم. مصراع:

تفاوت نگر کز کجا تا کجا است

1. الف ندارد.
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    القصه ملک یمن روزى جشنى عظیم ساخته و طرح مجلس خاص به خواص و عوام انداخته 

همۀ روز چون آفتاب به زرفشانى مشغول بودى و درویشان و حاجتمندان را به اسعاف حاجات و 

انجاح مرادات نوازش نمودى و در اثناى این حال، بیت:

کــرد بــاز  کســى  حاتــم  ذکــر  دگــر کــس ثنــا گفتــن آغــاز کــرددِر 

     ملک یمن از او برنجید و عرق حسدش در حرکت آمده با خود اندیشه کرد که هیچگونه 

زباِن اهِل زمان از ذکر حاتم خاموش نیست و صفت نیکوکارى و مهماندارى او بر دلهاى مردمان 

فراموش نیست، همان بهتر که به دستیارى مالح فکر، کشتى عمر او را در گرداب بال افکنم و 

به مددکارِى استاِد اندیشه، رقم نام او را از لوح زندگانى محو کنم. بیت:

بــه نیکــى نخواهــد شــدن نــام منکــه تــا هســت حاتــم در ایــام مــن

     در پاى تخت او عیار پیشه اى بود که براى یک دینار، صد خون [20] ناحق را کمر بستى و 

به امید اندك فایده اى که بدو رسیدى بسیار کسان را به آتش بیداد بسوختى. بیت:

خونریــز بــود  نازنینــان  چشــم  فتنه انگیــزچــو  خوبرویــان  زلــف  چــو 

    پادشاه یمن او را طلب کرده به مواعید پادشاهانه مستظهر ساخته بر آن آورد که خود را به 

قبیلۀ بنى طى رساند [و] به هر حیله که تواند و به هر شعبده که داند حاتم را نابود گرداند. آن 

کس متعهد قتل حاتم شده متوجه قبیلۀ طى گشت و بدان سر منزل رسید. با جوان نیکورویى 

که سیماى بزرگى از جبین او تابان و فّر فرخندگى از ناحیۀ آن رخشان بودى مالقات کرد. جوان 

از روى مهربانى او را پرسش گرم نموده پرسید که از کجا مى آیى و به کجا مى روى؟ عیار پیشه 

جواب داد که از یمن مى آیم و عزیمت شام دارم. جوان التماس نمود که یک امشب به قدم کرم، 

وثاق مرا مشرف ساز تا ماحضرى که  بى شائبه تکلف مهیا باشد به نظر شریف در آرم و بدین 

دولتى که ارزانى فرمایى و کلبۀ مرا به نور حضور بیارایى به غایت منت دارم. مصرع:

ز در درآ و شبستان ما منور کن

      عیار پیشه بدان لطف و مالیمت دل بستۀ آن جوان شده روى به منزل وى نهاد. بیت:

توانــى کــه فیلى بــه مویى کشــى]1[بــه شــیرین زبانى و لطــف و خوشــى

     1القصه آن شب مراسم ضیافت بر وجهى شد که بر خاطر مهمان خطور نکرده بود و پیرامن 

[21] ضمیر او نگذشته که هرگز عشر عشیر بر آن آثار مروت و اطوار انسانیت از هیچ فردى توقع 

توان کرد و به هیچکس از ابناى زمان، یک بخش از هزار بخش او امید توان داشت. ساعت به 

1. چ ندارد.
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ساعت به دل، آن جوان را تحسین همى کرد و به زبان و ثنا آفرین مى گفت. بیت:

نیکویىتبارك اهللا از این مردمى و خوشــخویى بــه  ز همه نیکوان  گذشــته اى 

     میزبان هر لحظه تکلف دیگر مى نمود و مطعومات گوناگون و مشروبات رنگارنگ ترتیب 

مى فرمود. بیت:

خوبتــرهــر نفســى بــر ســر خوانــش نگر از  خوبتــر  خوردنــى اى 

 بر این منوال تا شب تیره به پایان و صبح روشن از افق مشرق آغاز طلوع کرد. مهمان با دیدة 

گریان وداع میزبان را میان بربست و به زبان نیاز، مضمون این بیت جانسوز ادا مى کرد، بیت:

جدایــى داغ  از  مى ســوزد  آشنایىدلــم  ــودى  ــب ن ــر  گ بـــودى  ــه  چ

    جوان [به] مبالغه اى که زیادت از آن نشاید مهمان را استدعاى اقامت فرمود و مرد عیار به 

انواع اعتذار متمسک شده اجابت نمى نمود و مى گفت، بیت:

مقیم ایــنــجــا  الــبــتــه  ــد  ش ــارم  ــی عظیمن مهم  دارم  پیش  در  ــه  ک

    جوان گفت: مرا تشریف محرمیت ارزانى دار و مهمى که هست با من در میان نه، شاید که 

تو را مددکارى توانم کرد و در اتمام آن یارى و هوادارى به جاى توانم آورد. مهمان چون کرم و 

جوانمردى و جودش [22] بدید و خوشخویى و دلجویى میزبان مشاهده کرده بود با خود تأمل 

اعانت چنین یارى و بى دستیارى این گونه  مرا در پیش است بى  این مهم کلى که  نمود که 

مددکارى که به صفت مروت و کارسازى و سمت فتوت و غریب نوازى موصوف و موسوم است 

سرانجام نخواهد یافت. هیچ به از آن نیست که پرده از روى کار برداشته راز خود با او در میان 

نهم و این آزاده مرد را با خویش یار ساخته روى به اتمام آن مهم آورم. بیت:

بوستان ایــن  در  مقصود  گل  [یــک 

به دست  افــتــد  ــرت  گ یـــارى  دامـــن 

ــود  ش مــکــمــل  یـــار  از  تـــو  کـــار 

ــدد دوســتــان]1 ــى م ــده نــشــد ب ــی چ

نشست ــى  ــوان ت آزاد   و  ــارغ  ــ ف

شود حــل  نفسان  هــم  از  مشکلت 

 1پس آن را به جهت اخفاى آن مهم سوگند داد و بعد از تاکید بى نهایت، سر خود در میان 

نهاد و گفت شنوده ام که در این نواحى حاتم نام کسى هست که در جوانمردى، رکن مدار علیه 

و در احسان و مردم نوازى، بزرگ و مشارالیه است و پادشاه یمن از آن دغدغه در خاطر دارد و 

من مرد پریشان روزگارم و آشفته حال و معیشت  من از دزدى و عیارى مى گذرد و در این وال 

سلطان یمن مرا طلبیده و وعدة مال و متاع فراوان کرده به شرط آن که حاتم را پیداکرده به قتل 

1. چ ندارد.
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رسانم و سر او را به تحفه نزد ملک برم و من به ضرورت وجِه معیشت، این صورت را قبول کرده 

بدین [23] والیت آمده ام، نه حاتم را مى شناسم و نه راه به منزل وى مى برم، از درویش نوازى و 

فقیر پرورى تو غریب نباشد که حاتم را به من نمایى و در کشتن او شرط همراهى و مددکارى 

به جاى آرى تا من از عهدة عهد خود بیرون آمده باشم و به دولِت معاونِت تو از مواعد شاه یمن 

بهره مند گردم. حاتم چون این سخنان استماع نمود، بیت:
ــم مــنــم1 ــات ــا کـــه ح ــرن ــد ب تنمبــخــنــدی از  تیغ  به  کن  جــدا  اینک  سر 

     1اى مهمان برخیز و پیش از آن که متعلقان من خبردار گردند سر من بردار و ببر که مقصود 

شاه حاصل شود و مراد تو میسر. بیت:

نهاد ــر  س ــى  ــ آزادگـ ــه  ب ــم  ــات ح ــو  نهــادچ از  خــروش  برآمــد  را  جــوان 

     فى الحال پیش حاتم بر زمین افتاد و بوسه بر دست و پاى وى مى داد و مى گفت، مثنوى:

زنــم وجــودت  بــر  گلــى  مــن  اگــر 

برگرفــت  در  و  ببوســد  چشــمش  دو 

نــه مــردم کــه در کیش مــردان زنم

برگرفــت یمــن  طریــق  آنجــا  وز 

     حاتم اسباب راه او را از زاد و راحله تهیه نموده او را گسیل کرد.

     مرد عیار پیشه به دارالملک یمن آمده صورت حال به عرض ملک رسانید و ملک از روى 

کرم طبیعى منصف شده و از راه آزادگى و جوانمردى معترف گشت که کرم در این مرتبه، حد 

هیچکس از عالمیان نیست و سخاوت بدین مرتبه مقدور هیچیک از عالمیان نى. بیت:

ــزار ه ــد  ص درم  ــرد   ــم ــوان ج کارهــســت  است  آنجا  فتد  جان  با  چو  کار 

حکایت [دوم]:

ازهار که فّراش قدرت الهى بساِط ملوِن  آورده اند که در موسم [24] بهاران و شکفتن انوار و 

اذا اخذت االرض زخرفها2 گسترده بودند، و نورسیدگان عالم غیب را از پردة ابداع به نظاره گاه 

فانظر الى آثار رحمةاهللا3 آورده و زبان ذکر خلوت نشینان حجرة خاك را بدین ترانه بیرون کشیده 

به تماشاى صحرا تقاضا مى کرد. بیت:

ز شمع الله بزم بوستان  تابى دگر داردبیا کــز ابر نــوروزى چمن آبى دگــر دارد     

1. چ: «بخندید و گفتا که من حاتمم».
2. سورة یونس، آیۀ 24.

3. سورة روم، آیۀ 50.
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     حاتم را آرزوى گشت پدید آمد. با جمعى از غالمان خود بر1 بادپایان سوار شده به طواف 

صحرا بیرون رفت. ناگاه گذر ایشان بر دشت هموارى و صحراى شایسته مضمارى افتاده و چون 

یکى از تماشاهاى عرب، تاختن اسبان تازى و آزمایش آن بوده اسبان را در تاختن مراتب سبقت 

نام نهاده بودند چون مجلّى و مصلّى و مانند او و به سبقت مراکب، مفاخرت و مباهات مى نمودند 

و در این صحرا نیز هواى اسب تاختن پدید آمد. غالمان او مراکب تیز رفتار را که توسِن سبک 

سیِر گردون به گرد ایشان نرسیدى و ذروة خورشید از غایت مهر چون سایه به دنبال ایشان 

دویدى به جوالن در آورى.

       در این محل بر کنارة مضمار ایشان درویشى ایستاده بود و جامۀ خلقان پوشیده و از دسِت 

ساقِى دوران، شربت زهر آمیز محنت نوشیده. مثنوى:

ــى آشــفــتــه حــالــى  ــات ــی ــان ه ــش ــری پ

ضــعــیــفــى تــنــگــدســتــى بــیــنــوایــى 

نالى منوال  بر  ناله  از  تنش   [25]

مبتالیى ــدى  ــ ــن ــ دردم ــرى  ــی ــق ف

     حاتم را در اثناِى مسابقِت اسبان تازى و مالعبۀ ره نورداِن مجازى نظر بر آن درویش افتاد. 

ترك تماشا داده مرکب به سوى او راند و گفت: اى درویش! توقف تو در میان این همه گردوغبار 

چیست؟ و دیدة انتظار بر اطراف میدان و جانب مضمار روان گردانیده از براى کیست؟ درویش، 

حاتم را نشناخته جواب داد که مرد فرومانده و محتاجم و مقیِد زنداِن فاقه و احتیاج، شنیده ام که 

حاتم طائى در این میدان اسب مى تازد و به چوگاِن تماشا، گوِى عشرت مى بازد، مى خواهم که 

غباِر سِم مرکِب حاتم که مرد صاحب دولت است بر سر من نشیند شاید از ذّل ادبار و نکبت، و 

غل بدبختى باز رهم. بیت:

بر خاك اگرفتد شــود اجــزاى خاك، زرچشــم ترا اســت خاصیت کیمیا که آن

     حاتم پیاده شد و اسبى که سوار بود با زین و لجام به زر و زیور آراسته به وى داد و جامه اى که 

در بر داشت در او  پوشانید و از مرکبان و غالمان هرچه همراه بودند به وى بخشید و عذرخواهى 

نمود [و] پیاده و برهنه از میدان به سوى خانه رفت و بدین بذل و احسان، نام نیکوکارى بر 

صفحۀ روزگار مثبت و مرقوم گردانید. شعر:

بر ایــن رواق زبــر جد نوشــته اند به زر 

توانگــرا دل درویــش خود به دســت آور

کــه جز نکویــى اهل کــرم نخواهد ماند

[26] که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند

1. الف: «که بر».
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حکایت [سوم]:

روزى یکى از بادیه نشینان در غایِت صغر جثه و نحافِت بدن نزدیک حاتم آمد، انبانى در دست، 

و گفت: اى حاتم! انبان مرا پر آرد کن و عیال مرا از گرسنگى باز رهان! حاتم گفت: من دانستم 

که چه مى خواهى اما تو ندانستى که از که مى خواهى! پس خازن را فرمود که انبان این اعرابى 

را به جاى آرد سفید، پر زر خالص ساخته پیش اعرابى نهاد. بیچاره مى خواست که بردارد، از غایت 

ضعف و نحافت بدن و عجز نتوانست. گفت: شعر:

اى عطا بخشى که تا دست کرم بگشاده اى

چون زر و سیم جهان را نیست در دستت قرار                                  

فقــر و فاقه رو به ســر حد عــدم آورده اند

کان سیم و زر ز حسرت1 خاك بر سر کرده اند

     1گفت: من مردى بغایت خوردم و عطاى تو بسیار بزرگ است، عطایاك ال یحملک2 اال 

مطایاك! عطاى ترا مگر چهارپاى تو بردارد! حاتم بخندید و فرمود تا شتر سرخ مویى به وى 

انباِن زر در پیش گرفته مى راند و  اعرابى سوار شد و  او پوشانیدند.  و جامه اى قیمتى در  دادند 

یافتم، خواهشى کردم فراخور حال کار خویش و  مى گفت: سؤال اسیرانه کردم و نوال امیرانه 

عطایى به من رسید از اندازه و مقدار بیش. شعر:

یک خزف کردم هوس صد بحر گوهر یافتمقطره اى مى خواستم بحرى به دست آمد مرا            

     [27] یکى از مقربان حاتم زبان اعتراض گشاده به عرض رسانید که مطلوب این سائل از 

شما انبان آرد بود مبلغى زر چرا باید داد؟ بزرگان گفته اند: نوال هرکس فراخور سؤال او باید [و 

اگر زیادت بود حوصلۀ همت او برنتابد]3. بیت:

لقمــه اى کاو جهــت پیــل مهیــا گــردددر خــور حوصلــۀ پیشــه نباشــد هرگــز

حاتم گفت: او فراخور همت خود خواست و من مناسب همت خویش دادم.

اگــر انــدر خور خــود خواســت ســائل

نبینیــم4 آن که ســائل بس زبون اســت

شــامل جــود  شــد  کجــا  آخــر  مــرا 

عطــاى خویــش را بینم که چون اســت

4و در کتاب بوستان مثل این حکایتى آورده است. مثنوى:

ــرمــرد  ــی پ ــى  ــک ی حــاتــم  ــاه  ــگ ــن ب ز 

خبر دارم  ــاد  یـ چــنــیــن  ــم  ــات ح ز 

کــرد فانیــد  ســنگ  درم  ده  طلــب 

شــکر تنــگ  فرســتاد  پیشــش  کــه 

1 . چ: «خیرت». 
2. چ: «ال یحملها».

3. الف ندارد.
4. الف: «ببینم». 
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بود تدبیر  چه  ایــن  گفت  خیمه  از  زن 

طى ــردار  ــب ــام ن ســخــن  ــن  ایـ شنید 

خواست          خویش  همت  خــور  در  او  که 

بــود پیــر  حاجــت  درم  ده  همــان 

حــى دالرام  اى  گفــت  و  بخندیــد 

کجاســت حاتــم  آل  جوانمــردى 

حکایت [چهارم]:

در کتاب زالل الصفافى سیرة المصطفی –صلى اهللا علیه و آله و سلم – آورده که حاتم قدوة 

عظما بود و زبدة کرما و طراز خامۀ سخا و عنواِن نامۀ عطا. روزى تنها و پیاده در صحرا مى رفت. 

جمعى از اعراب به وى رسیدند و از قبیلۀ اعادى خود اسیر گرفته و بند کرده همراه مى بردند. آن 

اسیر حاتم را بشناخت و آغاز استغاثه کرده طرح استغنایى افکنده و گفت، شعر:

کرم  و  سخا  از  که  کریمى  اى   [28]

تست ــادت  ع کــه  چنان  گــر  ــود  ش چــه 

جود   به  تو  اگــر  خــالص  من  [مــى شــوم 

ــازى ــى سـ ــد تـــــازه  مـ ــیـ بــــاغ امـ

ــوازى ــن ب لــطــف  ــه  ب را  ــى  رهـ ایـــن 
ــدازى]1 ـــ ــظــرى جــانــب مـــن انـ ن

    1اتفاقاً حاتم هیچ چیز با خود همراه نداشت. از روى انفعال گفت: اى درویش! نیک کردى که 

نام نیک مرا به باد ننگ بردادى و در مجلسى که مرا مفلس یافتى زبان سؤال بگشادى! حقا که 

در این وقت به هرچه مى داشتم طریق مسامحت و مساعدت فرونمى گذاشتم. بیت:

درم  از  بــود  خالــى  کــه  محــال اســت بــا خلــق، کــردن کرمبه دســتى 

     پس حاتم هرچند گرد خود بر آمد بر یمین و یسار جز یمین و یسار ندید و در خود قوت آن 

نیافت که روى از خواهنده بر تواند تافت. عاقبت بند از گردن او برداشت و بر دست و پاى خود 

نهاد و شرط استعانت به جاى آورده رقم اطالق2 بر جریدة حال وى کشید و خود را مقید ساخته او 

را آزاد گردانید و همچنان در آن قید و زنجیر مى بود تا وکالى او برسیدند و او را به مبلغ کثیر از 

آن جماعت بازخریدند و بدین لطف و کرم در میان طوایف امم مذکور و مشهور گشت. مثنوى:34

ــه کـــرم گــشــت فــاش ــى ب ــم طــائ ــات ح

درســـت قـــول  بـــه  دهـــر  ــن  ــم چ در 

ــد            ــت ده ــ ــرم مـــیـــوة دولـ ــ ــاخ ک ــ ش

مباش گــو  درم  نیست3  کرمت  گــر 

نرست نــهــالــى  هــیــچ  کـــرم  همچو 

نهد کــریــمــان  ــه  ب رو  ــرم4  کـ فیض 

1. الف ندارد.
2. الف: «اخلالق»، ب: «اخالص».

3 چ: «هست».
4 . چ: «فیض ازل». 
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     و حاتم باوجود صفت سخاوت از دقایق حکمت نیز بهره مند بود [29] و فواید حکمیات او در 

دواوین عرب و تواریخ ایشان مثبت است. از جملۀ آن که اوالد خود را وصیت کرده که نیکوکارى 

و احسان را وسیلۀ انجاح مرادات و ذریعۀ حصول مقاصد و مرامات سازید که مطالب جوانمردى 

بى سعى و جهد ایشان بر نمى آید و آن بر مقتضاى اراده میسر و محصل مى گردد. بیت:

گشادت غیب  ز  رسد  بگشایى  کرم  ــرادتدِر  م آورنــد  بر  آرى  بر  خلق  ــراد  م

     دیگر فرمود که دست از دنیا1 بدارید پیش از آن که دنیا2 از شما دست بدارد و براى دفن گنج 

رنج مکشید بلکه به بذل گنج، رنج فقر را عالج کنید. مصراع:
چرا باید کشید اندر جهان رنج3

   دیگر گفته است که اگر مى خواهید که عزیز باشید زر خوار دارید که هر که زر در نظر او خوار 

است همه کس او را عزیز و مکرم دارند و هر که زر را عزیز دارد مجموع خالیق او را خوار و 

بى مقدار شمارند. شعر:

ــد  آی بـــه کـــار  آن  ــر  ــه ب از  ــال  مـ

کند مــال  ــداى  فـ را  ــن  ت ــه  ک ــر  ه

زر              دارد  ــوار  خـ ــه  ک کــریــمــى  ــر  ه

گـــردد ســپــر  تــنــت  ــهــر  ب ز  تـــا 

ــردد گ سپر  ــى  ب دو  ــر  ه ــن  ت و  مــال 

ــردد ــ ــر گ ــزتـ ــزیـ ــى عـ ــ ــان ــ ــر زم ــ ه

[حکایت پنجم]4:

یکى از حاتم پرسید که آسایش دنیا که دارد؟ گفت: آن که اهل دنیا از او آسایش دارند. باز سؤال 

کردند که در جهان راحت بى رنج که دارد؟ جواب داد که آن کس که رنج درویشى را به راحت 

مبدل سازد. رباعى:

ــى دارای اگــر  خسرو  اگــر  حشمت  در 

آسایى کــریــم  عیبها  همه  ــا  ب ور 

مى پیمایى ــاد  ب خلق  بــى راحــت   [30]

زیبایى زشتیت  و  ــت  اس هنر  عیبت 

حکایت [ششم]:

اطراف جهان کریمان و جوانمردان  بسیارند و در  حاتم را گفتند: در میان عرب مالدارتر از تو 

1. چ: «دنى».
2 . چ: «دنى».

3. مصراع دوم این بیت چنین است: «نهادن از براى دیگران گنج».
4. الف ندارد.
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بى حد و شمار، چرا از میان همه قرعۀ شهرت به نام تو بر آمده است و صفت سخاوت و کرم 

تو در میان عرب و عجم مشهور شده؟ جواب داد که من دو کار کرده ام که دیگران از آن غافل 

بودند، یا بر ایشان روشن بود و از آن تغافل مى نمودند: یکى آن که هیچ سائل را انتظار ندادم و 

بى وعدة امروز و فردا مقصودى که داشت در کنار او نهادم. مثنوى:

کند ــؤال  ــ س تــو  ز  عــزیــزى  ــون  چـ

راســت     ــارش  ک تــو  از  شــد  نخواهد  ور 

ننهى                                   مــرهــمــى  ــه  ک را  ــى  دلـ [آن 

مکن ــوار  ــ خ مــنــع  ــه  ب ــارش  ــه ــن زی

مکن ــدوار  ــ ــی ــ ام ــش  ـــ دروغـ ــه  بـ
ــن]1 ــک ــغ انــتــظــار م ــی ــۀ ت ــســت خ

     1دویم آن که به هیچ عطا منت بر هیچ سائل ننهادم بلکه خود منت دار گشته داد عذرخواهى 

دادم و با خود تأمل نمودم که اگر مرا بر او حق انعام الزم شده او را نیز بر من حق اکرام ثابت 

است زیرا که به من گمان نیک برده و مرا قابل آن دانسته که از من چیزى خواهد و حق اکرام 

از حق انعام بزرگ تر است. [و حق او بر حق من سابق بوده پس مرا حق اکرام او به خدمت فرو 

نباید کرد].2 شعر:

ــیــخ کــرد ــر کــجــا ب ــرم ه ــت کـ ــ درخ

ــورى                            ــرخ ب آن  ــز  ک دارى  ــد  ــی ام ــر  گ

او بـــاالى  و  ــاخ  ش فلک  از  گــذشــت 

او پـــاى  بـــر  اره  ــه  ــن م ــت  ــن م بـــه 

     و حاتم این سخن را بس خوب [31] فرموده است که منت، عطا را باطل گرداند، چه سخاوت 

آن است که بارى از دل ریش درویشى بردارند. چون کسى به کرم، بار فقر از گردن بیچاره اى 

بردارد و بار منت که هزار بار از آن گران تر است بر گردن وى نهد هر آینه جود او آن سائل را 

هیچ فایده اى ندهد بلکه چنان باشد که کاهى بردارد و کوهى به جاى او نهد. و صاحب سبحة 

االبرار بدین معنى اشاره کرده. مثنوى:

تن  یــک  از  فــکــنــى  ار  ــقــر  ف ــار  بـ

پیش ــد  آیـ ــر  اگـ ــر  ــق ف از  ــى  ــوه ک

بس                                       و  آمــد  خــدا  عطابخش  چــون 

ــردن ــر گـ ــهــش بـ ــن ــت م ــن ــار م ــ ب

بیش بــاشــد  آن  از  منت  از  کــاهــى 

ــت کس ــن ــا نــنــهــد م ــ بـــه کـــه دان

     از سخنان حاتم است که دوست را گداى مدار که زیان کنى اما گداى را دوست دار که سود 

کنى. این مثل از آن او است که: السماح رباح. جوانمردى همه سود است، هر دولتى را که روى 

بدان آرند و هر سعادتى که او را مطمح نظر دارند از جاه و مال و دولت و اقبال و ذکر جمیل و 

نام نیکو به جوانمردى حاصل آید. مثنوى:

1 . چ ندارد. 
2. الف ندارد. 
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است دل  و  جــان  محبوب  جوانمرد، 

است او  ــام  ج جــرعــۀ  ــرب  ط شـــراب 

است                                                 ولى  پرسى  راست  اگر  جوانمرد 

است حاصل  آن  از  جان  و  دل  صفاى 

اســت او  ــام  نـ ــر  ب نــیــز  ــا  وفـ ــان  ــش ن

است على  مـــردان  ــاه  ش پیشۀ  ــرم،  ک

     حاتم را از بسیارى کرم مالمت کردند و بدین عبارت به سرزنش او اشارت نمودند که ال خیر 

فى السرف، یعنى هیچ خیر نیست در اسراف کردن. [مقصود آن است که [32] چه خیر بسیار 

مى کنى]1. حاتم فى الحال کلمات ایشان را مقلوب ساخت و فرمود که: السرف فى الخیر یعنى 

هیچ اسراف در خیر کردن نیست. مقصود آن است که هر چند خیر در خرج کنند اسراف نیست 

بلکه اسراف آن باشد که خرج نه در خیر واقع شود. شعر:

عزوجل ــداى  خ ــاى  رض به  کسى  اگــر 

کند  خرج  دانگ  نیم  هوى  براى  گر  و 

باشد کــم  هنوز  ببخشد  ــدره  ب ــزار  ه

باشد متهم  ــراف  اس به  که  بــدان  یقین 

حکایت [هفتم]:

از حاتم پرسیدند که کرم چیست؟ گفتا بذل هر چه باشد و براى هر که باشد. گفتند: تو از خود 

کریم تر دیدى؟ گفت: آرى. وقتى تنها در بادیه مى رفتم و گمان من آن بود که خود هم در اول 

روز به مقصد رسم. القصه وصول من بدان منزل و نزول من بدان موضع میسر نشد و نیّر اعظم 

از تاب آفتاب، چون کورة آهنگران آتشبار گشت و زمین از تأثیر حرارت،  ارتفاع پذیرفت، هوا 

نمودار کورة اثیر2 شد. مثنوى:

خشک  بدن  در  حــرارت  از  خون  شدى 

ــار         زخ ــر   ــح ب ــان  ــی م در  را  صـــدف 

مشک نــافــۀ  غـــزاالن  نــاف  در  ــو  چ

نار ــۀ  دانـ همچون  سینه  در  گهر 

ناگاه در پس  پناهى مى جستم و مرکب از هر طرف مى راندم.  بر من غلبه کرد.       حرارت 

پشته اى خیمه اى دیدم زده و گوسفندى در پس خیمه بسته. چون برسیدم [33] و آواز سم مرکب 

من به اهل آن خانه رسید، پیرزنى بیرون آمد و استقبال نموده صداى مرحبا و اهال برکشید و 

عنان مرکب من گرفته به تضرع تمام، التماس نزول فرمود. اثر صدق دعوت او بر دل من ظاهر 

شد، ملتمس او را اجابت کردم و به خانۀ او فرود آمدم. هنوز جاى من مقرر نشده بود که پسر 

پیرزن بیامد و به بشاشت هرچه  تمامتر مرا پرسید و مضمون این بیت ادا مى نمود، بیت:

1. چ ندارد.
2. الف: «اسیر».
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آید  فرود  میهمان  چنین  که  خانه اى  آیدبه  ــرود  ف آشیان  آن  در  بخت  هماى 

     من به دیدار مادر و پسر خوش بر آمدم و از تازه رویى ایشان شکفته خاطر و شادمان گشتم. 

پیرزن پسر را گفت: اى جان عزیز! بر سبیل استعجال این گوسفند را بسمل ساز تا جهت مهمانى 

مهمان طعامى مهیا سازیم و ماحضر درویشانه ترتیب دهیم. پسر گفت: اى مادر! نخست بروم 

و قدرى هیمه بیاورم که طبخ بى هیمه میسر نشود و در خانه آماده نیست. مادرش فرمود که: 

اى پسر! تا تو به صحرا روى و هیمه جمع کنى و بیارى دیر کشد، میهمان را گرسنه داشتن از 

مروت دور است. پس بیرون خیمه دو نیزه بود. پیرزن فرمود: این نیزه ها را درهم شکن تا بدان 

آتش برافروزیم. پسر نیزه ها را درهم شکست و گوسفند را ذبح کرد و فى الحال [34] طعامى 

ساخته نزد من آوردند. بعد از تناول طعام تفحص کردم. ایشان را در دنیا جز آن گوسفند و دو 

نیزه هیچ چیز دیگر در تحت تصرف و تملک نبود و از مروت ذاتى و سخاوت جبلى که داشتند 

آن را فداى مهمان کرده هیچ دقیقه اى از خدمتکارى فرونگذاشتند. بیت:

خوبتربذل کردن بهر مهمان آنچه باشد دسترس        فقیران  وز  آید  خوب  بزرگان  از 

     حاتم گفت: آن زال را گفتم مرا مى شناسى؟ گفت: نى. گفتم: مرا حاتم طایى خوانند و منزل 

و خیل و حشم من در فالن سرآب است، اگر به قبیلۀ من آیى در حق تو و پسرت تکلفى واجب 

دارم و حقوق شما چنانچه باید و شرط باشد بگذارم. زال جواب داد که: اى حاتم!: نام ترا به کرم 

و آوازة ترا به بذِل نعم شنیده ام و مرا گمان آن بود که تو مرد مهذب و کاملى باشى، ندانستم 

که مهمانى را در حیز خرید و فروخت مى آرى، ما از آن جمله نیستیم که از مهمان مزد بستانیم 

یا نان و آش به بها فروشیم، به سالمت سوار شو که ما گوشۀ این بادیه را به ساحت روضۀ ارم 

برابر نمى کنیم و نان و ترة خود را به مرغ و برة حاتم دوستر داریم! بیت:

نمى دهیم عالم  دو  به  را  فقر  ملک  نمى دهیمما  خم  صد  به  بــاده  جام  دردى 

     چندان که من در این باب مبالغه نمودم به جایى نرسید و آمدن به قبیلۀ من قبول نکردند. 

آن  بر  التفات  نظر  هیچوجه  به  کردم.  عرض  ایشان  بر  داشتم  همراه  آنچه  و  و سالح1  اسب 

نیفکندند. دانستم که ایشان از من جوانمردترند [35] و به کرم و ستایش درخورتر. مثنوى:2

آن بر  خواهى  عوض  گر  بدهى  آنچه 

بى عوض بــذل  چیست  ــى  دانـ جــود 

ــران ــوداگ ــادت س بــاشــد ایــن خــو2 عـ

غــرض از  و  ــا  ریـ از  ــودن  ــ ب دور 

1. الف: «صالح».
2. الف: «خود».
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بده                       بینى  را  ــه  ک هــر  دارى  منههــرچــه  منت  آن  بــر  بخشیدى  آنچه  و 

و مثل این حکایت در گلستان حضرت شیخ مصلح الدین شیرازى مذکور است. مضمونش آن که 

حاتم را گفتند: از خود بزرگ همت تر دیده اى یا شنیده اى؟ گفت: آرى. عزیزى دیده ام که هماى 

همتش سر به آشیانۀ عنقا فرونیاوردى و طایر فکرش جز به ذروة سپهر برین پرواز نکردى. بیت:

ببسته ــت  ــم ه ــدة  ــ دیـ عـــالـــم  نشستهز  ــا  ــن ــغ اســت دارالـــمـــلـــک  بـــه 

     گفتند: شرح این حال و کیفیت این مقال به طریق تفصیل، نه از روى اجمال با ما بیان کن. 

[گفت]: روزى چند شتر و گاو و گوسفند ذبح کرده بودم و امراى عرب را به مهمانى آورده. در 

اثناى حال به گوشۀ صحرایى بیرون رفتم. پیر خارى کش را دیدم پشتۀ خارى فراهم آورده و به 

مشقت بسیار، خس و خاشاك چند جمع کرده. گفتم: اى درویش! چرا به مهماندارى حاتم نروى 

که خلقى بر مواید مشحون به فواید او نشسته اند و بذلهاى فراوان از خوان احسان او بسته اند؟ 

درویش سر بر آورد و گفت، بیت:

خــورد خویش  عمل  از  ــان  ن کــه  ــى نــبــردهــر  ــ ــائ ــ ــم ط ــ ــات ــ ــت ح ــنـ مـ

 [من او را از خود عالى همت تر دیدم. نظم:

ــس چشم ــان ک ــری ــرة ب بـ ــر  ب ــه  مــن

چرخ ســفــرة  و  ــاه  م ــرص  ق در  نظر 

خویش ــرة  ت و  ــان  ن ــه  ب ــن  ک قناعت 
خویش]1 سفرة  و  نــان  ز  بیشش  مکن 

 سفر 
–
 صلى اهللا علیه و [آله] و سلم 

–
1و حاتم در سال هشتم از والدت حضرت رسالت پناه [36] 

آخرت پیش گرفت. و عجب تر آن که وفات انوشیروان نیز [که] در عالم2 بر سالطین سابق فائق 

بوده و در میدان سبقت، گوى نصفت پادشاهان گذشته در ربوده، بیت:

کــرد رام  و دهــش  داد  بــه  را  کــردجهــان  نــام  پــى  از  کارهــا  همــه 

در همان سال اتفاق افتاد.  و این دو کس که در زمان خود به عدل و کرم، سر آمد اهل عالم 

بودند به اتفاق یکدیگر از خطۀ فنا به سراى بقا رحلت نمودند و آوازة عدالت و دبدبۀ سخاوت خود 

در عرصۀ گیتى یادگار گذاشتند. بیت:

نوشیروان      و  حاتم  عدل  و  جود  نبودى  کس به نیکویى نبردى نام ایشان در جهانگر 

1. فقط در چ.
2. چ: «در عدل».
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حکایت [هشتم]:

آورده اند که چون بساط زندگانى حاتم طى شد اهل زمان از فواید جود و مواید احسان او بى بهره 

ماندند. این حال بر بنى طى دشوار آمد. اکابر و اعیان قبیله طرح تدبیر افکندند و با یکدیگر قرعۀ 

مشاورت گردانیدن گرفتند و براى آن که نام سخاوت از میان ایشان بیرون نرود و لمعۀ چراغى 

که حاتم به کرم برافروخته زوایاى دیار عرب را همچنان روشن دارد بعد از وقوف اختالف در 

رأیها قرار گرفت که برادر حاتم را به جاى وى بنشانند و هر یک از بزرگان قبیله بدان مقدار که 

مقدور ایشان باشد از مال و مایحتاج مساعدت نمایند و او خوان مروت نهاده و صالى فتوت [37] 

در داده به طریق برادر سلوك نماید، و ابواب سخاوت بر روى کافۀ انام از خواص و عوام بگشاید 

تا بدین سبب قاعدة کرم در میان بنى طى ممهد و اساس سخاوت در آن قبیله محکم و مشید 

بماند. چون خبر به مادر حاتم رسید گفت: هیهات! هیهات! از این خیال باطل در گذرید، بیت:

فیض  قابل  شود  که  بیاید  پاك  نشودگوهر  بدخشان  لعل  سیه  سنگ  هر  ورنه 

     اندیشه اى که در باب برادر حاتم کرده اید بگذارید که از او توقع آدمیت نتوان داشت زیرا که 

حاتم بعد از والدت، شیر از پستان من نگرفت تا وقتى که کودك بیگانه اى آوردم و شیر دادم و 

این برادر یک پستان در دهن داشت و دیگرى در دست گرفته بود تا کودك دیگر نبیند و از آن 

شیر نخورد! از چنین کسى حاتمى چون آید؟! این پسر را با حاتم به صورت مشابهت تمام است 

و معنى مخالفت ال کالم. شعر:

زمرد و کیسه سبز (؟) هر دو یک رنگ اند

اگر چه دال چو ذال است در کتابت لیک

ولى از این به نگین دان برند از آن به جوال

به ششصد و نود و شش کم است دال از ذال

     و مشهور است که اکابر قبیله به سخن مادر حاتم ممتنع نشدند و برادرش را در قصر حاتم 

که چهل روزنه داشت بر سریر اقتدار و مسند اختیار متعین و متمکن ساختند. و حاتم روزى که 

در آن قصر نشستى از زیر هر روزنه اى که آواز سائل بر آمدى نقد مقصود در دامن آرزوى او 

ریختى [38]. بیت:

نگشــتى ســائل  هیچکــس  در  آن  نگشــتىبــر  حاصــل  او  کام  دم  در  کــه 

او بنشست مادرش در لباس سائالن به نزدیک روزنه آمده زبان      چون برادر حاتم به جاى 

در سؤال بگشاد. برادر حاتم وى را چیزى داد. پیرزن برگشت و در موازات روزنۀ دیگر باز زبان 

خواهش بگشاد. دیگر بارش به عطیه بنواخت. نوبت سیم بر همین منوال نوالى مناسب حال به 

وى داد. نوبت چهارم که برابر روزنۀ رابع آغاز سؤال کرد برادر حاتم را طاقت به طاق رسیده گفت: 
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اى گداى شوخ چشم! شرم ندارى که در سؤال تا این حد الحاح مى نمایى و در ابرام مى افزایى؟ 

این چه حرصى است که سه نوبت از من نفقه ستدى و همچنان دِر طلب مى زنى. مثنوى:

نشد                     پــر  ــان  ــص ــری ح ــشــم  چ ــۀ  ــاس نشدک در  ــر  پ نــشــد  ــع  ــان ق صـــدف  ــا  ت

     مادرش نقاب از روى برداشت و گفت: اى پسر! تو شرم نمى دارى که به جاى حاتم مى نشینى 

و دعوى سخاوت مى کنى؟ و حال آن که من یک نوبت جهت امتحان به هیات گدایان برآمده 

در زیر هر چهل روزنه از او چیزى طلبیدم. به هر نوبت که مرا دید از کرت پیشتر بیشتر چیزى 

بخشید و مطلقاً گره بر ابرو نزد و مرا به الحال و ابرام منسوب نکرد. تو از چهار نوبت به تنگ 

آمدى و مرا شوخ چشم و حریص و مبرم  خواندى. برخیز که این جاى نه جاى تست. بیت:

برخیز تــســت  جـــاى  ــه  ن جـــاى  مستیزایـــن  تــســت  ــار  کـ ــه  ن ــار  کـ ــن  ویـ

حکایت [نهم]:

در کتاب جواهر االمارة [39] و عناصر الوزارة مذکور است که چون حاتم وفات کرد او را دفن 

کردند. قضا را قبر او در محلى واقع شد که ممر سیل بود. وقتى از اوقات باران عظیم و سیل 

هایل بیامد و نزدیک بود که قبر حاتم ویران گردد. پسرش خواست که قالب او را به موضع دیگر 

که از این آفت سالم ماند نقل کند. چون سر تربت او باز کردند همۀ اعضا و اجزاى او از هم 

ریخته بود اال دست راست او که به هیچ نوع تغییرى نداشت. مردم از آن حال متعجب شدند و 

از چنان صورت شگفت ماندند. پیر صاحبدلى در میان نظارگیان بود. گفت: آرى! مردمان از این 

معنى عجب مدارید که او بدین دست عطاى بسیار به سائالن داده بود الجرم در حمایت خیر و 

کرم به سالمت بماند. هرگاه دست کافر بت پرست از خلل ریختن سالم مى ماند نه که تن مؤمن 

خداپرست به وسیلۀ تصدق در راه خداى از آفت سوختن ایمن گردد؟ چه حصول دولت جاودانى 

بلکه وصول به سعادت رضاى ربانى وابسته به تأسیس مبانى طاعات و عبادات و متعلق به تشیید 

قواعد خیرات و مبرات است. بیت:
تافتند1 ــان  ــه ج ز  رخ  ــان  ــی ــت دول
اســت  دادن  نـــان  ز  روح  ره  زاد 
مى برند                                 ــرم  کـ ز  ــادت  ــع س ــوى  گـ

یافتند کـــرم  ز  ــى  ــاق ب ــت  ــ دول

است دادن  ــان  ج ز  شمع  زنــدگــى 

مى خورند ــرم  ک ز  شــهــادت  شهد 

1. الف: «دولتیان کاب درم یافتند».

372 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



حکایت [دهم]:

و از غرایب اخبار حاتم است آن حکایت که [40] بعد از وفات حاتم جمعى از بنى اسد در آخر 

روزى به سر قبر وى رسیدند و چون بیگاه بود هم آنجا رخت اقامت فرو کوفتند.1 اهل قافله را زاد 

و توشه تمام شده بود و اغلب از ایشان گرسنه و بینوا بودند و قافله ساالر که او را «ابوالبحترى» 

گفتندى شتران همراه داشت اما سفره اش بى توشه و خرمن زادش بى خوشه بود. مثنوى:

مــدخــالن  ــرم  کـ چـــون  رهـــش  زاد 

مشتهى همنفسان  و  ــه  ن هــیــچ 

باد به  صبرش  خرمن  شد  که  ــد  دی

نمود  ــرع  ــض ت و  ــامــى  ــی پ خــوانــد 

ــار آز   ــوم ــده ط آمـ ــى  ــو ط ت ز  کــاى 

زدى  ـــردون  گ ســر  ــر  ب سخا  ــوس  ک

است ــت  راسـ ــر  اگ آوازه  ایــن هــمــه 

ــدار  ــر بـ ــاف ــس ــاس غــریــبــان م ــ پ

دلخسته ایم بستۀ  دم  ســه  دو  مــا 

تست              ــام  ــع ان بستۀ  ــا  م دل  چـــون 

بى حاصالن ــف  ک چــون  او  مطبخ 

تهى ــره  ســف و  ــى حــد  ب گــرســنــگــان 

نهاد ــم  ــات ح ــد  ــرق م ــوى  سـ ــه  ب رو 

برگشود ــان  زبـ و  فــروبــســت  ــده  دیـ

باز تــو  ــود  ج بــه  مــانــده  طمع  چشم 

زدى جــیــحــون  رخ  ــر  ب عــطــا  آب 

است خواسته  ــرم  ک آواز  درت  از 

ــان بـــر آر ــش ــری ــاِن پ ــب ــری ــار غ کـ

بسته ایم کــرمــت  در  دل  همه  وز 

ـــرم عـــام تست ک بـــر  مـــا  ــرة  ــف س

    ابوالبحترى در این باب اطناب مى نموده، همراهان، او را از این نوع مقال منع مى کردند و 

بر این جرات و گستاخى راضى نمى شدند، و او طریق ابرام پیش گرفته و الحاح از سر حد حصر 

ناگاه پیش آهنگ [41] شتران او که بختى فربه و  گذرانیده در طلب میهمانى مبالغه مى کرد. 

بخته اى قوى هیکل بود، مثنوى:

باد    چــو  ــد  آم در  ــاى  پ از  نفس  در 

گرفت   طــپــیــدن  و  آورد  ــر  ب ــه  ــال ن

کشید  بسمل  ــه  ب کـــار  عاقبتش 

ــاروان ک زن  و  ــرد  م از  یک  به  یک 

شاب                و  شیخ  همه  لحظه  همان  کرد 

ــر خــاك اوفــتــاد ــر س ــرزه کــنــان ب لـ

گرفت رمــیــدن  ــزم  ع تنش  ز  ــان  ج

پدید ــد  ش ــا  ــده ه ــای ف او  از  ــه  ــگ وان

ســاربــان را  همه  قسمت  ــه  ب داد 

کباب پر  خــوان  و  بختى  از  پر  سفره 

     رفقاى ابوالبحترى بر سبیل تشنیع و توبیخ گفتند: اى بى ادب! نه ترا گفتیم که با این بزرگ 

عرب گستاخى مکن و تا این حد بساط مباسطت و جرأت باز مکش! اینک دیدى که از غیب چه 

1. نسخه ها: «گرفتند».
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صورت پدید آمد و شترى بدین خوبى تلف شد و بارهاى تو بر زمین ماند. ابوالبحترى گفت: در 

کرم حاتم دغدغه داشتم، حاال مرا معلوم شد که او کریم بوده است اما از کیسۀ دیگران مى نموده 

و نان به مردم از سفرة این و آن مى داده! دیگرباره مردم او را از آن گفتار منع کردند. و آن شب 

قافله ساالر به غم و محنت و دیگران به ناز و نعمت به پایان بردند. على الصباح که شعاع خسرو 

ستارگان و لمعۀ اعظم سیارگان، جهان را لباس نورانى پوشانید و ید بیضاى جمشید خورشید، 

حجاب مشکین شب عنبر نقاب را از روى زمانه در کشید، بیت:

ـــال نـــیـــک روزى ــد بـــه ف ــی ــورش ــروزىخ ــ ف جـــهـــان  ــم  ــل ع زد  ــر  بـ

فایده اى   [42] هیچ  خود  بار شتر  [ابوالبحترى] جهت  و  نمودند  رحیل  عزیمت  کاروانیان       

نمى دید. عاقبت اهل قافله بر آن اتفاق نمودند که بارهاى او را بر مرکبان خود قسمت نمایند و 

دلش را از قید غم رهانیده ابواب سهولت بر روى حالت وى بگشایند که به یک ناگاه از طرف 

نجد غبارى پیدا شد و شترسوارى از میان بیرون آمده زماِم بختِى کوه کوهان به دست گرفته و 

آن شتر چون شیر مست با جوش و خروش بود و مانند رخش رستم باهوش و تیزگوش چنان 

که شاعر گوید. بیت:

ــردون گ همچو  نــکــورو  و  افـــراز  ســر 

کشنده  ســر  خـــارخـــار  ــش  آتـ چــو 

هامون و  ــوه  ک ــرد  گ بــه  ــم  دای دوان 

دونــده در صــحــرا  بــاد  چــون  ولــى 

     نگاه کردند، پسر حاتم بود که مى آمد. چون به قافله رسید بعد از رعایت تحیت پرسید که 

ابوالبحترى کیست در میان شما؟ اشارت به وى کردند. از شتر فرود آمد و او را در بر گرفت و 

معانقه اى دوستانه کرد و گفت: شب پدر خود را در خواب دیدم، مرا گفت: اى پسر! مرا امشب در 

بیگاهان مهمان چند رسیدند و از من مهمانى طلبیدند، چون خوردنى حاضر نبود از ابوالبحترى 

شترى قرض گرفته ام و براى ایشان ذبح کرده و بار شتر وى بر زمین است، بامداد پگاه برخیز و 

فالن شتر نامدار با خود ببر به سر قبر من و او را عوض شتر ابوالبحترى به او رسانیده عذرخواهى 

بسیار کن. پس شتر را به ابوالبحترى تسلیم کرد و به همان راهى که آمده بود بازگشت. مثنوى:

ــت  ــوان و رف ــوم ثناخ ــر آن ق ــت ب گش

ماندنــد عجــب  قصــه  آن  از  مــردم 

پیــش کریمــان دو جهــان اندکــى اســت

هــر کــه چــو خواجــو قدمى راســت اســت                

ــت ــتربان و رف ــه ش ــش ب [43] داد ز مام

افشــاندند در  دیــده  صــدف  در 

ــت ــى اس ــان یک ــتى ایش ــتى و هس نیس

بــاغ بقــا را بــه کــرم خواســته اســت
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و عدى را نیز که پسر حاتم بود از کریمان جهان دانسته اند فاما سخاوت او در جنب پدرش محقر 

نمود و به واسطۀ آن در اشتهار بدان مرتبه نرسید.

حکایت [یازدهم]:

در جامع الحکایات آورده که پسر حاتم آب در کوزة سفالین خوردى و بر فرش کهنه نشستى 

و لیکن پیوسته خوان کرمش نهاده بود و اسباب مهماندارى و درویش نوازى آماده. شعرا را هر 

سال هشتاد هزار دینار صله دادى و غربا و فقرا را به قدر احتیاج ایشان نوازش نمودى. حاصل 

از احسان و انعام که به جاى خلق کرده بود همگنان زبان به مدح و ثناى او گشاده داشتندى، و 

اقاصى و ادانى، تخم محبت او در زمین سینه بکاشتندى. بیت:

تخــم محبــت همه جا کاشــته اســتهر که به احســان علم افراشــته اســت

     روزى یکى از گستاخان بر سبیل مالمت گفت: اى عدى! تو مرد بزرگ زاده اى، چرا پا از جادة 

ناموس بیرون نهاده اى؟ عرب ترا بر این که بساط و متاع خانۀ خود بر زّى درویشان مى سازى و 

به طریق ایشان به اکل و شرب اشتغال مى نمایى عیب مى کنند، چه شود که آب از اناى مرصع 

خورى و بر فرش [44] و بساط حریر و استبرق ترتیب کنى؟ عدى فرمود که من با خود حساب 

این تکلف کرده ام، هر سال پنجاه هزار دینار زر سرخ خرج مى شود و من آن دوستر دارم که این 

مبلغ به فروماندگان و محتاجان برسانم تا در ایام حیات بر من ثناگویند و بعد از وفات من بر من 

دعا کنند که از زر همین ثنا مطلوب است و همین دعا مقصود. بیت:

وزین چــو درگذرى کل مــن علیها فاندو چیز حاصل عمر اســت: خیر و نام نکو

او را شرف اسالم روزى  نوع مصروف بود حق سبحانه وتعالى  این  نیت عدى بر       و چون 

گردانید و سبب آن بود که حضرت رسالت پناه –صلى اهللا علیه و [آله] سلم– در ماه ربیع اآلخر از 

سال نهم به مدینه هجرت فرموده بودند امیرالمؤمنین على –علیه الصلواة السالم-  [را با جمعى 

از جماهیر مهاجر و مشاهیر انصار – رضوان اهللا علیهم- به قبیلۀ طى فرستاد. ایشان به موجب 

فرمودة سید االنام- علیه الصلوة والسالم]1 متوجه شدند و به یک ناگاه بر سر آن قوم راندند و 

بتخانۀ ایشان را که وجهۀ آمال و قبلۀ خود دانستندى منهدم ساختند. عدى بن حاتم که بزرگ 

قوم بود گریخته به جانب شام رفت و اصحاب غنیمت بسیار گرفته دختر حاتم را اسیر کردند و 

1. الف ندارد.
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نام داشت حمایل بود که یکى را «مخدوم»  ایشان که «جلیس»1  دو شمشیر در گردن صنم 

گفتندى و دیگرى را «رسوب» هر دو را به جهت تحفۀ سلطان سریر رسالت و قهرمان میدان 

جاللت، شهریار مطهر از شوایب جور و حیف، صاحب اختیار مشرف بر منصب [45] عالى انانبى 

الصیف، مثنوى:

ــاســتــش ســـر انـــداز شــمــشــیــر ســی

خــورده بــاز  کــون  دو  ــه  ب شــرعــش 

انــداز گوهــر  زبانــش  شمشــیر 

کــرده ضبــط  تیــغ  دو  بــه  دو  هــر 

برداشته به مدینه آوردند. و چون دختر حاتم به مجلس شریف اشرف سید االنام –صلى اهللا علیه 

– رفت، گفت: یا رسول اهللا! بساط زندگانى پدرم حاتم طى شده و اسب دولت  [و آله] و سلم 

برادرم عدى را پى کردند و بهار عشرت من که به نسیم مهر پدر و رشحۀ لطف برادر تازه بودى 

پژمرده گشت، اگر عنایت فرمود نامۀ آزادى به من ارزانى فرمایى و مرا به آزادى نامۀ خود بنده 

سازى از کرم عمیم و فیض عظیم تو بدیع و بعید نباشد. سید عالم – صلى اهللا علیه [و آله] و 

سلم – او را آزاد ساخت و جامه اى پوشانیده شترى عنایت فرمود و بر موجب دلخواه و طریق 

مراد به قبیلۀ طى فرستاد.

     و مشهور است که در آن [زمان] که مسلمانان، بنى طى را مى کشتند و دختر حاتم آزاد شده 

بود، آنجا رسید و از سخاوت جبلى که داشت سیاف ر ا گفت که مرا هم بکش که کسان خود را 

کشته نتوانم دید. این سخن در بوستان مذکور است. مثنوى:

زن گفت  زن  شمشیر  بــه  زارى  بــه 

بند  ز  رهـــایـــى  نــبــیــنــم  مــــروت 

ــزن ــردن ب ــ ــز بــا جــمــلــه گ ــی ــرا ن مـ

کمند در  ــن  م ــاران  ــ ی و  تنها  ــه  ب

     القصه دختر حاتم به وطن مألوف بازآمد و از آنجا بر عقب برادر به شام رفت و به مبالغۀ تمام 

[46] او را به عتبۀ نبویه روان گردانید و گفت: اى برادر! البته خود را به خدمت آن صاحب دولت 

رسان، اگر پیغمبر بر حق است حّق ترا ضایع نگرداند و اگر از ملوك باشد عزت و شرف تو بر 

به خدمت حضرت  و  نمود  به مدینه توجه  ابدى  به سعادت رهنمون  ماند. پس عدى  باقى  تو 

پیغمبر –صلوات االکبر– شتافته شرف اختصاص یافت. منقول است که رداى اطهر خود را بهر 

وى فرش کرده او را بر آنجا نشانید و خود بر زمین نشست و این اعزاز و اکرام سبب افتخار هر 

دو سراى وى شد. پس به مواعظ شافیه و نصایح کافیه آیینۀ دل او را از زنگار مصاف جلى ساخته 

و در همان مجلس عدى مسلمان شد و رایت صدق و علم اخالص برافراشت و در دین از روى 

1. چ: «فلس».
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یقین، مرد کامل و جوانمرد فاضل گشت و احادیث احکام صید کلب معلم از او مروى است و در 

عداد کبار اصحاب مذکور و مشهور است. بیت:

کردمذکور شد به نیکى و مشهور شد به فضل بختیار  آن  خدمت  کاختیار  آن 

    این بود کلمه اى چند از اخبار سخا و کرم حاتم طائى و مروت و فتوت خانوادة وى که رقمزد 

کلک تقدیر گشت. و این همه به نسبت کرم و مروت و قوانین جود و سخاوت حضرت پادشاه 

عالمیان، ظل اهللا على عباداهللا، مصدر آثار امن وامان و مطرح انوار فضل و احسان، مثنوى:

دل شــیر  خســرو  آن  ابوالغــازى 

حســین ســلطان  آفــاق  شهنشــاه 

[47] که از شــیر بســتد به شمشــیر دل

کــز او مســند ســلطنت یافــت زیــن

     چون قطره اى است در جنب دریاى عمان و مانند ذره اى در برابر خورشید درخشان، چه نسیم 

کرم عمیم آن حضرت به مثابۀ مراد بخش است که اگر بر اغصان مهربانى وزد باوجود آن که از 

سبب غارت خزانى بى برگ و نوااند فى الحال چون اشجار گلزار خلد به لطافت انماالیحة االفوار 

فاتحة االزهار توان کرد تازه روى گرداند و سحاب جود شاهیش به مرتبه اى فیض رسان که اگر 

بر شوره زار حرص و آرزو بارد با آن که در او جز گیاه نومیدى نرسته چون چمن گلشن فردوس 

از آن هزار نهاِل امانى با ثمرات کامرانى ظاهر شود. شعر:

گفت دربار تو ابرى است که در موسم فیض 

دست احســان تو چون دست کرم بازکشد

کمترین قطره کز آن بحر چکد عمان است

صد به از حاتم طى ریزه خور آن خوان است

     جوانمردى حاتم را جهت کفر جز نام و آوازه فایده نبود اما جود و احسان حضرت خاقاِن 

زمان را فواید کلى هست از جمله جزاى جلیل و ثواب جمیل که بر صدقه مترتب و متفرع است 

چنان که مضمون آن اهللا یجزى المتصدقین1 از آن خبر مى دهد. دیگر رد بال و مزید عمر که 

نتیجۀ تصدق این امت است [48] کما قال النبى –صلى اهللا علیه [و آله] و سلم– الصدقة ترد 

البال و تزید فى العمر. 

     دیگر جوانمردى حاتم اغلب خاص جلوه ده مهمانان و محتاجان عرب و سخاوت این حضرت 

مر ترك و تازیک را.  از سادات عرب و علماى عجم و شامل است  امم  عام است بر طوایف 

مثنوى:

ــوت حــاتــمــى خـــاص بــود  شــهــا دعـ

کتاب ــدر  ــ ان ــد  ــان م ــا  ــن ث ــم  ــات ح ز 

وجود احسان  اســت  عــام  تو  دســت  ز 

ــواب ــم ث ــد و ه ــان ــا م ثــن ــم  ــرا ه تـ

1. سورة یوسف، آیۀ 88.
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خواست آوازه  و  نام  او  به  حاتم  ــدا استکه  خ ــراى  ب از  ــاص  خ ــذل  ب ــرا  ت

     بزرگى فرمود که حاتم مرد صحرانشین بوده و گوسفند و شتر بسیار داشته، هرگاه هرکس 

به منزل او نزول مى کرد شرایط مهماندارى به جاى مى آورد و اگر فرضاً در شهرى معظم ساکن 

حاتم  اگر  پس  آمد.  نتوانستى  بیرون  سائالن  ابرام  و  خواهندگان  ابرام  عهدة  از  هرگز  بودى 

هر روز شترى و گوسفندى چند قربان کردى او را میسر بودى. کرم این حضرت نگر که در 

دارالسطنۀ هرات بر سریر عزت متمکن است و ارباب فاقه و اصحاب سؤال و محتاجان و فقیران 

و شکسته حاالن  از اطراف و جوانب خراسان و عراق بلکه از زوایا و اقطار آفاق روى به بارگاه 

سلطان السالطین باالرث و االستحقاق آورده دست حاجت گشاده اند و دامن تمنا آماده دارند و 

هر یک را به قدر حال از خوان نوال باکمال، نواله اى عنایت جواله اى [49] فرماید. مصرع: 

هیچ خواهنده از این در نرود بى مقصود.

     دیگر آن مقدار از ابواب البر که معمار همت ارجمند آن حضرت مرتب و مکمل گردانیده 

چون مساجد با زینت و خوانق مشتمل بر انواع نزهت و مدارس عالیه و رباطات وافیه و امثال 

آن از حیاض و قناطر و مزارات و مقابر و به هر یک از آن مداخل و مزارع بسیار وقف فرموده 

هرگز عشر عشیر آن در خیال حاتم نگذشته و توفیق این نوع مبانى، رفیق روزگار او نگشته و 

اگر از آن عمارت چیزى واقع بودى آثار آن بر روى روزگار بماندى یا اخبار او در صحایف علما 

و اخبار مثبت گشتى. پس معلوم شد که جود حاتم دگر است و کرم سلطان عالم دگر. مصرع: 

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا

     و اگر حاتم در این زمان بودى او را از لوازم مردى و مراسم جوانمردى از مقربان حضرت 

سلطانى و ارکان دولت قاهرة صاحبقرانى بایستى شمرد، چه هر یک از دریاى کرم درر رخشان 

و بر آسمان احسان، برجى در افشان. بیت:

رستمى   ــى  ــک ی هـــر  وغـــا  ــه روز  ــ حاتمىبـ یکى  ــر  ه سخا  و  ــود  ج ــه  ب

     پس به چندین وجه روشن شد که مرتبۀ جود حضرت کشورگشایى از کرم و سخاوت حاتم 

طائى ارفع و اکمل و اعلى و اسنى بود و باوجود این بعد از مدت متمادى اسم بخشش و رسم 

مروت او را با رسم حکایات [50] و روایاتش تازه گردانید. فى الواقع از حضرت پادشاه اسالم پناه 

این کرم از حاتم دربارة یکى از اهل عالم  این کرمى است به نسبت حاتم واقع شده که مانند 

وقوع نیافته! مثنوى:
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پى فــرخ  شــاه  جــود  از  ــد  ش چــون 

اخبار                                            همه  وى  ــم  اس ــا  ت خــواســت 

ــم طى ــات ــاى ح ــخ ــازه رســـم س ــ ت

بهار ــه  ب بــوســتــان  ــو  ــردد چ گـ ــازه  تـ

     و به برکت نیت صافى و همت وافى آن حضرت است که حق سبحانه وتعالى او را سخاوت 

مایۀ حشمت جمشیدى  فریدونى،  فر  باوجود  کرامت کرده و  نوشیروانى  رتبۀ عدالت  و  حاتمى 

با صولت  دولت دارایى  دارد و  افراسیابى جمع  ارزانى داشته الجرم همت کیخسروى و هیبت 

اسکندرى در یک رشته انتظام مى دهد. مثنوى:

حساب  از  شــه  اوصـــاف  ــت  اس ــرون  ب

کنم   انــشــا  جمله  آن  خــواهــم  مگر 

است        دفتر  یک  نه  وصفش  مجالى 

کتاب مــیــدان  تنگ  ــن  ای در  نگنجد 

کنم ــال  ــ ام دیـــگـــر  دفـــتـــر  ــر  ــگ م

است افزون تر  دفتر  صد  ز  بى شک  که 

     و چون جواد تیزرِو قلم [51] و ادهم سبک پاى خامۀ زیبا رقم در میداِن تحریِر و مضماِر 

تسطیر از جوالِن تقریِر شمه اى از صفات ذاتى ملکى ملکات به عجز و تقصیر موسوم شد عطف 

به طریق خیر  عنان سخن به صوب دعاى دولت همایون و ابهت روزافزون اولى و اصوب و 

الکالم انسب و اقرب مى نماید. شعر:

خسروا نخل مرادت سبز و نوبر باد و هست

شبنم زده گل  چون  جودت  ابر  از  را  بحر 

بهار خوبان  چو  تیغت  جوهر  فــروغ  از 

آنچه شاهان را به شمشیر غزا آمد به دست              

باد و هست بهار جان معطر  وز گل خلقت 

و هست باد  گوهر  ز  پر  لبالب  دامن همت 

نو عروس سلطنت با زیب و زیور باد و هست

چاکرانت را به یک همت مسخر باد و هست

     و الحمداهللا رب العالمین و الصلوة و السالم على سیدنا محمد و آله اجمعین الطیبین الطاهرین 

و سلم تسلیمأ کثیراً کثیرا.

[تمت الرسالة الحاتمیة فى تاریخ شهر شعبان المعظم سنۀ 976  کتبه العبد المذنب شاه محمود 
الکتاب غفرله].1

 

1. چ تاریخ کتابت ندارد.
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