
  باربد و گيسو

باربد موسيقيدان معروف و بزرگ ونابغه ايران ساسانی در زمان خسرو پرويز می زيسته، او سرود ھای بسيار 
و » نيشابورگ«،  »آرايش خورشيد«، »آيين جمشيدی«، »نوروز بزرگ«، »باد نوروز«زيادی چون؛ 

دستگاه سرود می شود که به مناسبت ايام روز،  ٣۶٠نوای خسروانی و  ٣٠ساخته که بالغ بر » ... شبديز«
  ھفته و ماه و سال سروده. به گفته اميرخسرو دھلوی؛ 

  
  دل زھـــره زره بيراه می شد    نــــوای بـــاربد برماه می شد 

  بھر سو آدمی در خواب ميرفت    ميرفت بھر رود از تـــرانه آب
  

شرکت داشت که در رقص و آواز و نوازندگی وخواندن » گيسو«در گروه باربد زن جوان و بسيار زيبايی بنام 
» بدبار«شيفته » گيسو«سرود ھای اوستايی سر آمد زمان بود. وی در زمان خسرو پرويز شھرت بسيار داشته. 

  چشم داشت.» گيسو«به » خسرو پرويز«ولی  بود» گيسو«نيز دلداده » باربد«و 
کشته می شود، باربد از ترس شيرويه گيسو را » شيرويه«باری وقتی خسرو پرويز بدست فرزند بی خرد خود 

در مرو (اکنون قسمتی از کشور ترکمنستان است) پنھان ميکند، ولی عمال شيرويه ميروند واورا پيدا ميکنند و 
  بقتل می رسانند. 

  بت خيال
  و   قبله  و  درگاه   نماز    استـساره   تــرخ    نظر   توگلشن   راز   است ـــــتا  صنما   مـکي

  ف راز  استــقين   کاشــــشايد به يــھرکس بگ       ورت زيبای  تو رمزيستـــــه صــــــــال سيــخ    
  باربد  چنگ   نواز    است  ١»رو سھیـــــس«    مستت  س  ــو  و  نرگـــــدام   دالرام   تــــــان
  ه مجاز استـــــقيقت نــــنگ اوستاست حـــــآھ    و   و     سبک    روانتــــه واالی تـــديشــــان
  يربدم  تا در آتشکده     باز  استــــن    ھــــم    عله    آتشکده    پارســـگری از شــــو اخــــت

  ن ميکده باز استـــــيا تا در ايــــــبشتاب  و ب      غان  را  ُـ ـ  ردمند   مــير   خــــنو سخن  پــــــبش
  و زخمه ساز است ٣»نهــارج«و ٢»ين جمــآي«    مه شمع است وشرابست ودف ونایـــا ھــــآنج
  واز استـــروح ن ٨»پتــپھل« ٧»بک دریــک«    ٦»شبديز«و٥»نشابورک«و٤»آرايش خورشيد«
  جينه راز استـــو گن  ٩»تايیـــــــشاھين اوس«    اين راز ربسته ـــــس که گشاده است ســـــآنک

  زنفروشيم که او  کوی   نياز   استـــــرگـــــھ   ١٠»گيسو«غمزه  به يک  محراب و صد مسجد 

    

  با يک جھان آرزو ھای نيک 

  

                                                            
  سرو سھی = از سرود ھای باربد موسيقی دان ساسانی.   -١ 
  آيين جم = سرود و آھنگ مراسمی باربد  -٢ 
  ارجنه = سرود ھای ستايشی باربد -٣ 
  آرايش خورشيد = از الحان سی گانه باربد -٤ 
  نيشابورک = سرود ھای وصفی باربد -٥ 
  گانه باربدشبديز = نام اسب خسرو پرويز از سروده ھای سی  -٦ 
  کبک دری = سرود ھای مراسمی باربد  -٧ 
  بھلپت = نام نخستين باربد -٨ 
  شاھين اوستايی = منظور سيمرغ است -٩ 
  گيسو = نواگر پری پيکرورامشگر ھمکار باربد  -١٠ 


