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 كمر بست يكدل پر از پند او گرانمايه جمشيد فرزند او

 رسم كيان بر سرش تاج زره ب فرخ پدر برآمد بر آن تخت

 جهان گشت سرتاسر او را رهى كمر بست با فّر شاهنشهى

 بفرمان او ديو و مرغ و پرى زمانه بر آسود از داورى

 فروزان شده تخت شاهى بدوى جهان را فزوده بدو آبروى

 همم شهريارى همم موبدى ايزدى ۀمنم گفت با فرّ 

 روان را سوى روشنى ره كنم كنم ز بد دست كوته بدان را

 ردان سپردگ  ه در نام جستن ب نخست آلت جنگ را دست برد

 چو خود و زره كرد و چون جوشنا بفّر كيى نرم كرد آهنا

 روشن روانه همه كرد پيدا ب چو خفتان و تيغ و چو برگستوان

 ببرد و ازين چند بنهاد گنج بدين اندرون سال پنجاه رنج 

 كه پوشند هنگام ننگ و نبرد جامه كرد ۀانديشدگر پنجه 

 قصب كرد پر مايه ديبا و خز ز كّتان و ابريشم و موى قز

 بتار اندورن پود را بافتن بياموختشان رشتن و تافتن

 گرفتند از و يكسر آموختن چو شد بافته شستن و دوختن

 نيز شادزمانه بدو شاد و او  چو اين كرده شد ساز ديگر نهاد

 بدين اندرون نيز پنجاه خورد گرد كرد ورز هر انجمن پيشه 

 شا برسم پرستندگان داني شا گروهى كه كاتوزيان خواني 

 

 جمشید

 پادشاهی جمشید هفت صد سال بود  – 1بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 پرستنده را جايگه كرد كوه جدا كردشان از ميان گروه 

 نوان پيش روشن جهاندارشان بدان تا پرستش بود كارشان 

 نام نيساريان خواندندهمى  صفى بر دگر دست بنشاندند 

 لشكر و كشورند ۀفروزند كجا شير مردان جنگ آورند 

 پاىه و زيشان بود نام مردى ب جاىه كزيشان بود تخت شاهى ب 

 كجا نيست از كس بريشان سپاس بسودى سه ديگر گره را شناس 

 بگاه خورش سرزنش نشنوند بكارند و ورزند و خود بدروند 

 ز آواز پيغاره آسوده گوش ژنده پوش آزاده و ز فرمان تن 

 بر آسوده از داور و گفتگوى تن آزاد و آباد گيتى بروى 

 كه آزاده را كاهلى بنده كرد آزاده مرد گوىچه گفت ان سخن سخن 

 كشىابا سر  ورزانهمان دست چهارم كه خوانند اهتو خوشى 

 بود روانشان هميشه پر انديشه كجا كارشان همگنان پيشه بود 

 بخورد و بورزيد و بخشيد چيز بدين اندرون سال پنجاه نيز 

 سزاوار بگزيد و بنمود راه ازين هر يكى را يكى پايگاه 

 ببيند بداند كم و بيش را خويش را ۀكه تا هر كس انداز

 آب اندر آميختن خاك راه ب بفرمود پس ديو ناپاك را

 كالبد ساختندسبك خشت را  هرانچ از گل آمد چو بشناختند

 نخست از برش هندسى كار كرد گچ ديو ديوار كرده سنگ و به ب

 چو ايوان كه باشد پناه از گزند چو گرمابه و كاخهاى بلند

 همى كرد از و روشنى خواستار ز خارا گهر جست يك روزگار

 چو ياقوت و بيجاده و سيم و زر بچنگ آمدش چند گونه گهر

 شد آراسته بندها را كليد آوريدافسون برون ه ز خارا ب 

 كه دارند مردم ببويش نياز دگر بويهاى خوش آورد باز 
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 چو عود و چو عنبر چو روشن گالب چو بان و چو كافور و چون مشك ناب

 در تندرستى و راه گزند پزشكى و درمان هر دردمند

 جهان را نيامد چنو خواستار همان رازها كرد نيز آشكار

 كشور گرفتى شتابه ز كشور ب ان پس بكشتى بر آب گذر كرد از

 نديد از هنر بر خرد بسته چيز چنين سال پنجه برنجيد نيز

 ز جاى مهى برتر آورد پاى همه كردنيها چو آمد بجاى

 چه مايه بدو گوهر اندر نشاخت بفّر كيانى يكى تخت ساخت

 ز هامون بگردون بر افراشتى كه چون خواستى ديو برداشتى

 روانشسته برو شاه فرمان چو خورشيد تابان ميان هوا

 شگفتى فرو مانده از بخت او جهان انجمن شد بر آن تخت او

 مران روز را روز نو خواندند بجمشيد بر گوهر افشاندند

 بر آسوده از رنج روى زمين سر سال نو هرمز فرودين

 خواستندمى و جام و رامشگران  شادى بياراستنده بزرگان ب

 بما ماند از ان خسروان يادگار چنين جشن فّرخ ازان روزگار

 نديدند مرگ اندران روزگار چنين سال سيصد همى رفت كار

 ميان بسته ديوان بسان رهى ز رنج و ز بدشان نبد آگهى

 ز رامش جهان پر ز آواى نوش بفرمان مردم نهاده دو گوش

 جز خوبى از كردگار نديدند چنين تا بر آمد برين روزگار 

 نشسته جهاندار با فرهى جهان سر بسر گشت او را رهى 

 بگيتى جز از خويشتن را نديد يكايك بتخت مهى بنگريد

 ز يزدان بپيچيد و شد ناسپاس منى كرد آن شاه يزدان شناس

 چه مايه سخن پيش ايشان براند گرانمايگان را ز لشگر بخواند 

 كه جز خويشتن را ندانم جهان مهانچنين گفت با سالخورده 
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 چو من نامور تخت شاهى نديد هنر در جهان از من آمد پديد

 چنانست گيتى كجا خواستم جهان را بخوبى من آراستم

 همان كوشش و كامتان از منست خور و خواب و آرامتان از منست

 كه گويد كه جز من كسى پادشاست بزرگى و ديهيم شاهى مراست

 چرا كس نيارست گفتن نه چون موبدان سر فگنده نگونهمه 

 گوىبگشت و جهان شد پر از گفت چو اين گفته شد فّر يزدان ازوى

 شكست اندر آورد و برگشت كار منى چون بپيوست با كردگار

 چو خسرو شوى بندگى را بكوش با فّر و هوش گوىگفت آن سخنه چ

 اندر آيد ز هر سو هراس دلشه ب كس كه شد ناسپاسبيزدان هر آن

 همى كاست آن فّر گيتى فروز گشت روز گونبجمشيد بر تيره
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 ز دشت سواران نيزه گذار يكى مرد بود اندر آن روزگار

 ز ترس جهاندار با باد سرد گرانمايه هم شاه و هم نيك مرد

 بداد و دهش برترين پايه بود كه مرداس نام گرانمايه بود

 ز هر يك هزار آمدندى بجاى مر او را ز دوشيدنى چارپاى

 همان تازى اسب گزيده مرى فرمانبرىه همان گاو دوشاب 

 دينبد پاك دوشيزگان دادهه ب بز و ميش بد شيرور همچنين 

 بدان خواسته دست بردى فراز شير آن كسى را كه بودى نيازه ب 

 كش از مهر بهره نبود اندكى دل را يكىد مر اين پاكپسر ب  

 دلير و سبكسار و ناپاك بود جهانجوى را نام ضحاك بود

 چنين نام بر پهلوى راندند كجا بيوراسپش همى خواندند

 بود بر زبان درى ده هزار كجا بيور از پهلوانى شمار

 ورا بود بيور كه بردند نام زرين ستامه ز اسپان تازى ب

 ز روى بزرگى نه از روى كين زينه شب و روز بودى دو بهره ب

 خواهبيامد بسان يكى نيك چنان بد كه ابليس روزى پگاه

 جوان گوش گفتار او را سپرد دل مهتر از راه نيكى ببرد

 پس آنگه سخن برگشايم درست خواهم نخستبدو گفت پيمانت 

 چون بفرمود سوگند خورد چنان فرمانش كرد ،گشت لکدجوان ني

 ز تو بشنوم هر چه گوئى سخن كه راز تو با كس نگويم ز بن

 

 جمشید

 داستان ضّحاک با پدرش  – 2بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چه بايد همى با تو اندر سراى بدو گفت جز تو كسى كدخداى

 شنود يكى پندت از من ببايد چه بايد پدر كش پسر چون تو بود 

 همى دير ماند تو اندر نورد سالخورد ۀزمانه برين خواج

 ترا زيبد اندر جهان گاه او بگير اين سرمايه ور جاه او

 جهاندار باشى يكى پادشا من چو دارى وفا ۀبرين گفت 

 ز خون پدر شد دلش پر ز درد چو ضحاك بشنيد انديشه كرد

 از در كار نيستدگر گوى كين  ابليس گفت اين سزاوار نيسته ب

 بتابى ز سوگند و پيمان من بدو گفت گر بگذرى زين سخن

 شوى خوار و ماند پدرت ارجمند گردنت سوگند و بنده بماند ب

 چنان شد كه فرمان او برگزيد دام آوريده سر مرد تازى ب

 نتابم ز راى تو من هيچ روى بپرسيد كين چاره با من بگوى

 فرازم ترابخورشيد سر بر ترابدو گفت من چاره سازم 

 يكى بوستان بود بس دلگشاى مر آن پادشا را در اندر سراى

 ز بهر پرستش بياراستى گرانمايه شبگير بر خاستى

 پرستنده با او ببردى چراغ باغه سر و تن بشستى نهفته ب

 يكى ژرف چاهى بره بر بكند بياورد وارونه ابليس بند

 بخاشاك پوشيد و بسترد راه چاه پس ابليس وارونه آن ژرف

 شب آمد سوى باغ بنهاد روى سر تازيان مهتر نامجوى

 مرد يزدان پرست دلشد آن نيك چاه اندر افتاد و بشكست پسته ب

 بفرزند بر نازده باد سرد بهر نيك و بد شاه آزاد مرد

 بدو بود شاد و بدو داد گنج رنجه ناز و به همى پروريدش ب

 بگشت از ره داد و پيوند او بدگهر شوخ فرزند اوچنان 

 ز دانا شنيدم من اين داستان بخون پدر گشت همداستان
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 خون پدر هم نباشد دليره ب كه فرزند بد گر شود نّره شير

 پژوهنده را راز با مادرست مگر در نهانش سخن ديگرست

 بدين چاره بگرفت جاى پدر فرومايه ضحاك بيدادگر

 بريشان ببخشيد سود و زيان بسر بر نهاد افسر تازيان 
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 يكى بند بد را نو افگند بن چو ابليس پيوسته ديد آن سخن

 يافتىز گيتى همه كام دل  بدو گفت گر سوى من تافتى

 نپيچى ز گفتار و فرمان كنى اگر همچنين نيز پيمان كنى

 دد و مردم و مرغ و ماهى تراست جهان سر بسر پادشاهى تراست

 يكى چاره كرد از شگفتى شگفت چو اين كرده شد ساز ديگر گرفت

 خوالیگری کردن ابلیس

 زندل و راىو بينا گوىسخن جوانى بر آراست از خويشتن

 نبودش بجز آفرين گفت و گوى بضحاك بنهاد روى هميدون

 يكى نامور پاك خواليگرم بدو گفت اگر شاه را در خورم

 ز بهر خورش جايگه ساختش چو بشنيد ضحاك بنواختش

 بدو داد دستور فرمانروا پادشا ۀكليد خورش خان

 كه كمتر بد از خوردنيها خورش فراوان نبود آن زمان پرورش

 جاىه خورشگر بياورد يك يك ب از مرغ و از چارپاىز هر گوشت 

 بدان تا كند پادشا را دلير بخونش بپرورد بر سان شير

 بفرمان او دل گروگان كند سخن هر چه گويدش فرمان كند

 بدان داشتش يك زمان تندرست خايه دادش نخست ۀخورش زرد

 مزه يافت خواندش ورا نيكبخت بخورد و برو آفرين كرد سخت

 

 جمشید

  3بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 فرازكه شادان زى اى شاه گردن سازگچنين گفت ابليس نيرن

 كزو باشدت سر بسر پرورش كه فردات ازان گونه سازم خورش

 كه فردا ز خوردن چه سازد شگفت برفت و همه شب سگالش گرفت

 بسازيد و آمد دلى پر اميد خورشها ز كبك و تذرو سپيد

 مهر او را سپرد سر كم خرد نان دست برده شه تازيان چون ب

 يك سره گونبياراستش گونه مرغ و برهه سيم روز خوان را ب

 خورش ساخت از پشت گاو جوان بروز چهارم چو بنهاد خوان

 خورده مى و مشك نابهمان سال بدو اندرون زعفران و گالب

 شگفت آمدش زان هشيوار مرد چو ضحاك دست اندر آورد و خورد

 خوىچه خواهى بگو با من اى نيك آرزوىبدو گفت بنگر كه از 

 هميشه بزى شاد و فرمان روا خورشگر بدو گفت كاى پادشا

 جانم از چهر تست ۀهمه توش مرا دل سراسر پر از مهر تست

 و گر چه مرا نيست اين پايگاه نزديك شاهه يكى حاجتستم ب

 ببوسم بدو بر نهم چشم و روى كه فرمان دهد تا سر كتف اوى

 نهانى ندانست بازار اوى ضحاك بشنيد گفتار اوى چو

 بلندى بگيرد ازين نام تو بدو گفت دارم من اين كام تو

 همى بوسه داد از بر سفت او بفرمود تا ديو چون جفت او

 كس اندر جهان اين شگفتى نديد ببوسيد و شد بر زمين ناپديد

 چاره جستغمى گشت و از هر سوى  دو مار سيه از دو كتفش برست

 سزد گر بمانى بدين در شگفت سرانجام ببريد هر دو ز كفت

 بر آمد دگر باره از كتف شاه چو شاخ درخت آن دو مار سياه

 يك داستانها زدنده همه يك ب پزشكان فرزانه گرد آمدند

 مر آن درد را چاره نشناختند ز هر گونه نيرنگها ساختند
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 فرزانگى نزد ضحاك رفته ب بسان پزشكى پس ابليس تفت

 بمان تا چه گردد نبايد درود بدو گفت كين بودنى كار بود

 نبايد جزين چاره نيز كرد خورش ساز و آرامشان ده بخورد

 مگر خود بميرند ازين پرورش خورش شانبجز مغز مردم مده

 چه كرد و چه خواست اندرين جستجوى گوىنگر تا كه ابليس ازين گفت

 كه پردخته گردد ز مردم جهان يكى چاره سازد نهانمگر تا 
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 پديد آمد از هر سوى جنگ و جوش از آن پس بر آمد ز ايران خروش

 گسستند پيوند از جّمشيد سپيدسيه گشت رخشنده روز 

 بكژى گرائيد و نابخردى ايزدى ۀبرو تيره شد فرّ 

 ى ز هر پهلوىیيكى نامجو پديد آمد از هر سوى خسروى

 دل از مهر جمشيد پرداخته سپه كرده و جنگ را ساخته

 سوى تازيان بر گرفتند راه يكايك ز ايران بر آمد سپاه

 از هول شاه اژدها پيكرستپر  جا يكى مهترستشنودند كان

 نهادند يك سر بضحاك روى جوىسواران ايران همه شاه

 ورا شاه ايران زمين خواندند شاهى برو آفرين خواندنده ب

 ايران زمين تاج بر سر نهاده ب كى اژدهافش بيامد چو باد

 گزين كرد گرد از همه كشورى از ايران و از تازيان لشكرى

 چو انگشترى كرد گيتى بروى بنهاد روىسوى تخت جمشيد 

 تنگ اندر آمد جهاندار نوه ب چو جمشيد را بخت شد كندرو

 بزرگى و ديهيم و گنج و سپاه برفت و بدو داد تخت و كاله

 برو نام شاهى و او ناپديد چو صد سالش اندر جهان كس نديد

 پديد آمد آن شاه ناپاك دين صدم سال روزى بدرياى چين

 نيامد بفرجام هم زو رها گشته بود از بد اژدها نهان

 يكايك ندادش زمانى درنگ چو ضحاكش آورد ناگه بچنگ

 

 جمشید

 تباه شدن روزگار جمشید – 4بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  12
 

 
 

 

 كرد بيمجهان را ازو پاك بى اّرش سراسر بدو نيم كرده ب

 زمانه ربودش چو بيجاده كاه شد آن تخت شاهى و آن دستگاه 

 سود بران رنج بردن چه آمدش ازو بيش بر تخت شاهى كه بود 

 پديد آوريده همه نيك و بد گذشته برو ساليان هفتصد

 چو گيتى نخواهد گشادنت راز چه بايد همه زندگانى دراز

 جز آواز نرمت نيايد بگوش همى پروراندت با شهد و نوش

 بد نيز چهره نخواهد نمودن ب يكايك چو گوئى كه گسترد مهر

 گشائى بدوىهمان راز دل را  بدو شاد باشى و نازى بدوى 

 بدلت اندرون درد و خون آورد يكى نغز بازى برون آورد 

 خدايا مرا زود برهان ز رنج دلم سير شد زين سراى سپنج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


