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 ندانست جز خويشتن شهريار فريدون چو شد بر جهان كامگار

 بياراست با كاخ شاهنشهى تاج و تخت مهىرسم كيان ه ب

 بسر بر نهاد آن كيانى كاله روز خجسته سر مهر ماهه ب

 گرفتند هر كس ره ايزدى گشت از بدى اندوهزمانه بى

 آيين يكى جشن نو ساختنده ب دل از داوريها بپرداختند

 گرفتند هر يك ز ياقوت جام نشستند فرزانگان شادكام

 جهان نو ز داد و سر ماه نو شاه نو ۀروشن و چهر مى

 همه عنبر و زعفران سوختند بفرمود تا آتش افروختند

 ى و خوردن آيين اوستنتن آسا پرستيدن مهرگان دين اوست

 بكوش و برنج ايچ منماى چهر اگر يادگارست از و ماه مهر

 نيفكند يك روز بنياد بد و را بد جهان ساليان پانصد

 تو نيز آز مپرست و اندوه مخور نماد اى پسر جهان چون برو بر

 در و شادكامى نيابى بسى نماند چنين دان جهان بر كسى

 كه فرزند او شاه شد بر جهان فرانك نه آگاه بد زين نهان

 سر آمد برو روزگار مهى ز ضحاك شد تخت شاهى تهى

 بمادر كه فرزند شد تاجور پس آگاهى آمد ز فرخ پسر

 بپيش جهان داور آمد نخست و تن بشست شد سرنيايش كنان 

 ضحاك بره همى خواند نفرين ب نهاد آن سرش پست بر خاك بر

 

 فریدون

 پادشاهی فریدون پانصد سال بود  – 1بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بر آن شادمان گردش روزگار همى آفرين خواند بر كردگار

 همى داشت روز بد خويش راز و زان پس كسى را كه بودش نياز

 نهفتهمان راز او داشت اندر  نهانش نوا كرد و كس را نگفت

 چنان شد كه درويش نشناخت نيز يكى هفته زين گونه بخشيد چيز

 فرازمهانى كه بودند گردن دگر هفته مر بزم را كرد ساز

 مهان را همه كرد مهمان خويش بياراست چون بوستان خان خويش

 فراز آوريده نهان خواسته و زان پس همه گنج آراسته

 همه راى دادن گرفتنهاده  همان گنجها را گشادن گرفت

 درم خوار شد چون پسر شاه ديد گشادن در گنج را گاه ديد

 زرين عذاره همان اسپ تازى ب همان جامه و گوهر شاهوار

 كاله و كمر هم نبودش دريغ همان جوشن و خود و زوپين و تيغ

 دل پاك سوى جهاندار كرد همه خواسته بر شتر بار كرد

 زبانى پر از آفرين داشت نيز فرستاد نزديك فرزند چيز

 بپذرفت و بر مام كرد آفرين چو آن خواسته ديد شاه زمين

 بر شهريار جهان تاختند بزرگان لشگر چو بشناختند

 ستايش مر او را و زويت سپاس كه اى شاه پيروز يزدان شناس

 بد انديشگان را نگون باد بخت چنين روز روزت فزون باد بخت

 مبادا بجز داد و نيكى گمان از آسمان ترا باد پيروزى

 بر گرفتند راه اىز هر گوشه ديدگان سوى شاهو زان پس جهان

 بتاج سپهبد فرو ريختند همه زّر و گوهر برآميختند

 بدان خرمى صف زده بر درش همان مهتران از همه كشورش

 بران تاج و تخت و كاله و نگين ز يزدان همى خواستند آفرين

 نيكى گمانه همى خواندندش ب آسمانه دست بر داشته بهمه 
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 برومند بادا چنين روزگار كه جاويد بادا چنين شهريار

 بگرديد و ديد آشكار و نهان و زان پس فريدون بگرد جهان

 هر آن بوم و بر كان نه آباد ديد هر ان چيز كز راه بيداد ديد

 هوشياران سزدچنانك از ره  نيكى ببست از همه دست بده ب

 بجاى گيا سرو گلبن بكشت بياراست گيتى بسان بهشت

 نشست اندر آن نامور بيشه كرد از آمل گذر سوى تميشه كرد

 جز اين نيز نامش ندانى همى كجا كز جهان گوش خوانى همى
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 سه فرزندش آمد گرامى پديد ز سالش چو يك پنجه اندر كشيد

 سه خسرو نژاد از در تاج زر ببخت جهاندار هر سه پسر

 شهريار ۀهر چيز ماننده ب بباال چو سرو و برخ چون بهار

 چهر ارنوازيكى كهتر از خوب  دو پاكيزه از شهر ناز ،از اين سه

 همى پيش پيالن نهادند گام پدر نوز ناكرده از ناز نام

 خواند پيش تريكى را گرانمايه فريدون از آن نامداران خويش

 بهر كار دلسوز بر شاه بر كجا نام او جندل پر هنر

 سه دختر گزين از نژاد مهان بدو گفت بر گرد گرد جهان

 چهره و پاك و خسرو گهرپرى  سه خواهر ز يك مادر و يك پدر

 پيوند منه چون بشايد بچنان بخوبى سزاى سه فرزند من

 كه اين را ندانند از آن اندكى باال و ديدار هر سه يكىه ب 

 يكى راى پاكيزه افگند بن چو بشنيد جندل ز خسرو سخن

 زبان چرب و شايسته كار نغز كه بيدار دل بود و پاكيزه مغز

 ابا چند تن مر ورا نيكخواه راهه ز پيش سپهبد برون شد ب 

 پژوهيد و هر گونه گفت و شنيد يكايك ز ايران سر اندر كشيد

 پرده درون داشتى دخترىه ب هر كشورى كز جهان مهترىه ب

 شنيدى همه نام و آوازشان نهفته بجستى همه رازشان

 آفريدون سزيد ۀكه پيوست ز دهقان پر مايه كس را نديد

 

 فریدون

 فرستادن فریدون جندل را به یمن  - 2بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  نسخه مسکو (بر اساس  ه )شاهناممتن 
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 بيامد بر سرو شاه يمن و پاك تن دلخردمند و روشن

 چون فريدون بجستسه دختر چنان نشان يافت جندل مر او را درست 

 پيش گل اندر تذروه چون بچنان نزديك سروه خرامان بيامد ب 

 بر آن كهترى آفرين بر فزود زمين را ببوسيد و چربى نمود

 مبادا دهن آفرينتكه بى يمن بجندل چنين گفت شاه

 فرستاده گر گرامى رهى چه پيغام دارى چه فرمان دهى

 هميشه ز تو دور دست بدى بدو گفت جندل كه خّرم بدى

 شاه يمنه پيام آوريده ب از ايران يكى كهترم چون شمن

 سخن هر چه پرسند پاسخ دهم درود فريدون فّرخ دهم

 بزرگ آن كسى كو نداردش خرد ترا آفرين از فريدون گرد

 كه بر گاه تا مشك بويد ببوى مرا گفت شاه يمن را بگوى

 زيانكز اختر بدى جاودان بى بدان اى سر مايه تازيان

 همان گنج و مردى و نيروى دست مرا پادشاهى آباد هست

 اگر داستان را بود گاه ماه تاج و گاه ۀسه فرزند شايست

 هر آرزو دست ايشان درازه ب نيازخواسته بىز هر كام و هر 

 ببايد كنون شاه زاده سه جفت مر اين سه گرانمايه را در نهفت

 بدين آگهى تيز بشتافتم ز كارآگهان آگهى يافتم

 سه پاكيزه دارى تو اى نامجوى كجا از پس پرده پوشيده روى

 شادكامچو بشنيدم اين دل شدم  مران هر سه را نوز ناكرده نام

 چو اندر خور آيد نكرديم ياد كه ما نيز نام سه فّرخ نژاد

 ببايد بر آميخت با يكدگر كنون اين گرامى دو گونه گهر

 وگوىگفتسزا را سزاوار بى سه پوشيده رخ را سه ديهيم جوى

 تو پاسخ گزار آنچه آيدت ياد فريدون پيامم بدين گونه داد
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 بپژمرد چون زاب كنده سمن پيامش چو بشنيد شاه يمن

 نبيند سه ماه اين جهان بين من همى گفت گر پيش بالين من 

 پاسخ دو لبه ببايد گشادن ب مرا روز روشن بود تاره شب 

 گوىزمان بايد اندر چنين گفت سراينده را گفت كاى نامجوى 

 مرا چند رازست با رهنمون شتابت نبايد بپاسخ كنون 

 كار اندرون بنگريده پس آنگه ب ى گزيدیزود جافرستاده را 

 انبوه انديشگان در نشسته ب بيامد در بار دادن ببست

 بر خويش خواند آزموده سران فراوان كس از دشت نيزه وران

 همه رازها پيش ايشان بگفت نهفته برون آوريد از نهفت

 ديدار پيشه ست روشن با سه شمع گيتى ز پيوند خويشه كه ما را ب

 بگسترد پيشم يكى خوب دام فريدون فرستاد زى من پيام

 يكى راى بايد زدن با شما همى كرد خواهد ز چشمم جدا

 كه ما را سه شاهست زيباى گاه فرستاده گويد چنين گفت شاه

 سه روى پوشيده فرزند منه ب پيوند منه گراينده هر سه ب

 نه اندر خورد با مهىدرو غم  اگر گويم آرى و دل زان تهى

 شود دل پر آتش پر از آب روى و گر آرزوها سپارم بدوى

 بيك سو گرايم ز پيمان او و گر سر بپيچم ز فرمان او 

 نه بازيست با او سگاليد كين كسى كو بود شهريار زمين 

 كه ضحاك را زو چه آمد بروى شنيدستم از مردم راه جوى 

 من بر ببايد گشاده سراسر ب ازين در سخن هر چه داريد ياد 

 پاسخ زبانه گشادند يك يك ب جهان آزموده دالور سران

 كه هر باد را تو بجنبى ز جاى كه ما همگنان آن نبينيم راى

 نه ما بندگانيم با گوشوار اگر شد فريدون جهان شهريار
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 تافتن دين ماستعنان و سنان  سخن گفتن و كوشش آيين ماست

 نيزه هوا را نيستان كنيمه ب خنجر زمين را ميستان كنيمه ب

 سر بدره بگشاى و لب را ببند سه فرزند اگر بر تو هست ارجمند

 بترسى ازين پادشاهى همى و گر چاره كار خواهى همى

 را نبينند روىكه كردار آن ازو آرزوهاى پر مايه جوى

 گيتى نه بنه نه سر ديد آن را ب سخن چو بشنيد از آن نامداران
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 خوبى برانده فراوان سخن را ب شاه را پيش خواند ۀفرستاد

 بفرمود فرمانبرمهرچ او ه ب كه من شهريار ترا كهترم

 سه فرزند تو بر تو بر ارجمند بگويش كه گر چه تو هستى بلند

 بويژه كه زيبا بود گاه را پسر خود گرامى بود شاه را

 ز دختر من اندازه گيرم همى سخن هر چه گفتى پذيرم همى

 و گر دشت گردان و تخت يمن اگر پادشا ديده خواهد ز من

 نبينم بهنگام بايست پيش خويشمرا خوارتر چون سه فرزند 

 فرمانش گامه نشايد زدن جز ب پس ار شاه را اين چنين است كام

 برون آنگه آيد ز پيوند من فرمان شاه اين سه فرزند منه ب

 تاج و گاه تراۀ فروزند كجا من ببينم سه شاه ترا

 شود روشن اين شهر تاريك من نزديك منه بيايند هر سه ب

 ببينم روانهاى بيدارشان ديدارشانه دل بشود شادمان 

 دسته بزنهارشان دست گيرم ب ببينم كشان دل پر از داد هست

 سپارم بديشان بر آيين خويش پس آنگه سه روشن جهان بين خويش

 فرستم سبكشان سوى شاه باز چو آيد بديدار ايشان نياز

 چون سزيدببوسيد تختش چنان سراينده جندل چو پاسخ شنيد

 سوى شهريار جهان كرد روى پر از آفرين لب ز ايوان اوى

 بگفت آن كجا گفت و پاسخ شنيد بيامد چو نزد فريدون رسيد

 

 فریدون

 پاسخ دادن شاه یمن جندل را  – 3بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نهفته برون آوريد از نهان سه فرزند را خواند شاه جهان

 سخنها همه پاك بنهاد پيش از آن رفتن جندل و راى خويش

 سايه فكنسر انجمن سرو  چنين گفت كين شهريار يمن

 نبودش پسر دختر افسرش بود چو ناسفته گوهر سه دخترش بود

 دهد پيش هر يك مگر خاك بوس سروش ار بيابد چو ايشان عروس 

 سخنهاى بايسته آراستم ز بهر شما از پدر خواستم

 بهر بيش و كم راى فرخ زدن ببايد بر او شدن تانكنون

 بر نهاده دو گوش بگفتار او سراينده باشيد و بسيار هوش

 چو پرسد سخن راى فّرخ نهيد بخوبى سخنهاش پاسخ دهيد 

 جز پارساه نبايد كه باشد ب پادشا ۀازيرا كه پرورد

 بينكارى كه پيش آيدش پيشه ب و روشن دل و پاك دين گوىسخن

 خرد خيره كرده ابر خواسته زبان راستى را بياراسته

 اگر كار بنديد خّرم بويد شما هر چه گويم ز من بشنويد

 كه چون او نباشد بهر انجمن يكى ژرف بين است شاه يمن

 همه دل نهاده بگفت پدر گرانمايه و پاك هر سه پسر

 پر از دانش و پر فسون آمدند ز پيش فريدون برون آمدند 

 پسر را كه چونان پدر پرورد بجز راى و دانش چه اندر خورد 

 

 

 

 

 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  11
 

 
 

 

 شب آمد بخفتند پيروز و شاد سوى خانه رفتند هر سه چو باد 

 پراگند بر الژورد ارغوان چو خورشيد زد عكس بر آسمان 

 خواستندابا خويشتن موبدان  برفتند و هر سه بياراستند

 همه نامداران خورشيد چهر كشيدند بالشكرى چون سپهر

 بياراست لشكر چو پّر تذرو چو از آمدنشان شد آگاه سرو

 چه بيگانه فرزانگان و چه خويش فرستادشان لشكرى گشن پيش

 برون آمدند از يمن مرد و زن شدند اين سه پر مايه اندر يمن

 با مى بر آميختندهمى مشك  همى گوهر و زعفران ريختند

 پراگنده دينار در زير پى همه يال اسپان پر از مشك و مى

 همه نامداران شدند انجمن نشستن گهى ساخت شاه يمن

 گشاد آنچه يك چند گه بود راز در گنجهاى كهن كرد باز

 كه موبد چو ايشان صنوبر نكشت سه خورشيد رخ را چو باغ بهشت

 مگر زلفشان ديده رنج شكنج رنجابا تاج و با گنج ناديده 

 كه سه ماه نو بود و سه شاه گرد بياورد هر سه بديشان سپرد

 منه كه از آفريدون بد آمد ب ز كينه بدل گفت شاه يمن 

 كه ماده شد از تخم نّره كيان بد از من كه هرگز مبادم ميان 

 نيستچو دختر بود روشن اخترش  به اختر كس آن دان كه دخترش نيست 

 كه زيبا بود ماه را شاه جفت به پيش همه موبدان سرو گفت

 

 فریدون

 رفتن پسران فریدون نزد شاه یمن  – 4بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سپردم بديشان بر آيين خويش بدانيد كين سه جهان بين خويش

 چو جان پيش دل بر نگارندشان بدان تا چو ديده بدارندشان

 ابر پشت شرزه هيونان مست خروشيد و بار غريبان ببست

 يك اندر دگر دوختهعمارى  ز گوهر يمن گشت افروخته

 دل بر چه ماده چه نره گرامى ب چو فرزند را باشد آيين و فرّ  

 جوانان بينا دل راه جوى بسوى فريدون نهادند روى
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 بسه بخش كرد آفريدون جهان نهفته چو بيرون كشيد از نهان

 سيم دشت گردان و ايران زمين يكى روم و خاور دگر ترك و چين

 همه روم و خاور مر او را سزيد نخستين بسلم اندرون بنگريد

 گرازان سوى خاور اندر كشيد بفرمود تا لشكرى برگزيد

 همى خواندنديش خاور خداى بتخت كيان اندر آورد پاى

 ورا كرد ساالر تركان و چين دگر تور را داد توران زمين

 راهه كشيد آنگهى تور لشكر ب يكى لشكرى نامزد كرد شاه

 كمر بر ميان بست و بگشاد دست بيامد بتخت كئى بر نشست

 همى پاك توران شهش خواندند بزرگان برو گوهر افشاندند

 مر او را پدر شاه ايران گزيد بايرج رسيداز ايشان چو نوبت 

 هم آن تخت شاهى و تاج سران ورانهم ايران و هم دشت نيزه

 همان كرسى و مهر و آن تخت عاج بدو داد كورا سزا بود تاج

 چنان مرزبانان فّرخ نژاد آرام و شاده نشستند هر سه ب

 

 

 

 

 

 فریدون

 بخش کردن فریدون جهان را بر پسران  – 5بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 دل در همى داشت رازه زمانه ب بر آمد برين روزگار دراز

 بباغ بهار اندر آورد گرد فريدون فرزانه شد سالخورد

 شود سست نيرو چو گردد كهن برين گونه گردد سراسر سخن

 مايگان خيرگى گرفتند پر چو آمد بكار اندرون تيرگى

 آيين و راىه شد ب ترگونهدگر  بجنبيد مر سلم را دل ز جاى

 بانديشه بنشست با رهنمون آز اندرونه دلش گشت غرقه ب

 كهتر پسر تخت زره كه داد او ب نبودش پسنديده بخش پدر

 فرسته فرستاد زى شاه چين بدل پر ز كين شد برخ پر ز چين

 جاويد زى خّرم و شادكامكه  فرستاد نزد برادر پيام

 گسسته دل روشن از به گزين بدان اى شهنشاه تركان و چين

 منش پست و باال چو سرو بلند ى پسندیز نيكى زيان كرده گو

 كزين گونه نشنيدى از باستان كنون بشنو از من يكى داستان

 بخته يكى كهتر از ما بر آمد ب سه فرزند بوديم زيباى تخت

 مهر من اندر خورده زمانه ب سال و خرده من باگر مهترم 

 نزيبد مگر بر تو اى پادشاه گذشته ز من تاج و تخت و كاله

 كزين سان پدر كرد بر ما ستم سزد گر بمانيم هر دو دژم

 منه بايرج دهد روم و خاور ب چو ايران و دشت يالن و يمن

 زمينكه از تو سپهدار ايران  سپارد ترا مرز تركان و چين

 

 فریدون

 رشک بردن سلم بر ایرج  – 6بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 مغز پدر اندرون راى نيسته ب بدين بخشش اندر مرا پاى نيست

 نزديك توران خداىه بيامد ب هيون فرستاده بگزارد پاى

 پر باد كرد مغزسر تور بى بخوبى شنيده همه ياد كرد

 بر آشفت ناگاه برسان شير چو اين راز بشنيد تور دلير

 دار سخن هم چنين يادبگو اين  چنين داد پاسخ كه با شهريار

 بدين گونه بفريفت اى دادگر گاه جوانى پدره كه ما را ب

 كجا آب او خون و برگش كبست درختيست اين خود نشانده بدست

 ببايد بروى اندر آورد روى گوىترا با من اكنون بدين گفت

 نزديك شاهه هيونى فگندن ب زدن راى هشيار و كردن نگاه

 شاه جهانه فرستاد بايد ب از ميان گوىزبان آورى چرب

 نبايد كه يابد دالور شكيب بجاى زبونى و جاى فريب

 كجا آيد آسايش اندر بسيچ نشايد درنگ اندرين كار هيچ

 برهنه شد آن روى پوشيده راز فرستاده چون پاسخ آورد باز

 زهر اندر آميخته انگبينه ب برفت اين برادر ز روم آن ز چين

 سخن راندند آشكارا و راز پس يك بديگر فرازرسيدند 

 پیغام سلم و تور به نزدیک فریدون

 و بينا دل و يادگير گوىسخن گزيدند پس موبدى تيز وير

 سگالش گرفتند هر گونه راى ز بيگانه پردخته كردند جاى

 ز شرم پدر ديدگان را بشست سخن سلم پيوند كرد از نخست

 نبايد كه يابد ترا باد و گرد نوردفرستاده را گفت ره بر 

 نخستين ز هر دو پسر ده درود كاخ فريدون فروده چو آيى ب
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 هر دو سراىه ببايد كه باشد ب پس آنگه بگويش كه ترس خداى

 نگردد سيه موى گشته سپيد جوان را بود روز پيرى اميد

 كه شد تنگ بر تو سراى درنگ چه سازى درنگ اندرين جاى تنگ

 ز تابنده خورشيد تا تيره خاك جهان مر ترا داد يزدان پاك

 فرمان يزدان نگاهه نكردى ب همه بارزو ساختى رسم و راه

 بخشش درون راستىه نكردى ب جز كژى و كاستىه نجستى ب

 بزرگ آمدت تيره بيدار خرد سه فرزند بودت خردمند و گرد

 برد سركجا ديگرى زو فرو  نديدى هنر با يكى بيشتر

 ابر اندر افراختىه يكى را ب يكى را دم اژدها ساختى

 برو شاد گشته جهان بين تو بالين توه يكى تاج بر سر ب

 نه بر تخت شاهى نه اندر خوريم نه ما زو بمام و پدر كمتريم

 برين داد هرگز مباد آفرين ايا دادگر شهريار زمين

 يابد جهان زو رهاشود دور و  بهااگر تاج از آن تارك بى

 نشيند چو ما از تو خسته نهان سپارى بدو گوشه از جهان

 هم از روم گردان جوينده كين و گر نه سواران تركان و چين

 از ايران و ايرج بر آرم دمار فراز آورم لشگر گرزدار

 زمين را ببوسيد و بنمود پشت چو بشنيد موبد پيام درشت

 كه از باد آتش بجنبد ز جاى پاىبر آنسان بزين اندر آورد 

 بر آورده ديد سر ناپديد بدرگاه شاه آفريدون رسيد

 زمين كوه تا كوه پهناى او ابر اندر آورد باالى اوه ب

 پرده درون جاى پر مايگانه ب دربر گرانمايگانه نشسته ب

 بدست دگر ژنده پيالن جنگ يك دست بر بسته شير و پلنگه ب
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 خروشى بر آمد چو آواى شير گرانمايه گرد دليرز چندان 

 پاىه گران لشگرى گرد او بر ب جاىه سپهريست پنداشت ايوان ب

 بگفتند با شهريار جهان برفتند بيدار كار آگهان

 يكى پر منش مرد با دستگاه نزد شاه ایكه آمد فرستاده

 بر اسپش ز درگاه بگذاشتند بفرمود تا پرده بر داشتند

 همه ديده و دل پر از شاه ديد روى فريدون رسيده چشمش بچو 

 چو كافور گرد گل سرخ موى بباالى سرو و چو خورشيد روى

 كيانى زبان پر ز گفتار نرم دو لب پر ز خنده دو رخ پر ز شرم

 سزاوار كردش بر خويش جاى نشاندش هم آنگه فريدون ز پاى

 شادان دل و تن درستكه هستند  بپرسيدش از دو گرامى نخست

 شدى رنجه اندر نشيب و فراز دگر گفت كز راه دور و دراز

 ابى تو مبيناد كس پيش گاه فرستاده گفت اى گرانمايه شاه

 نام توانده همه پاك زنده ب كام توانده ز هر كس كه پرسى ب

 چنين بر تن خويش ناپارسا شاه را ناسزا ایمنم بنده

 گناهفرستنده پر خشم و من بى شاهه پيامى درشت آوريده ب

 پيام جوانان ناهوشيار بگويم چو فرمايدم شهريار

 شنيده سخن سربسر كرد ياد بفرمود پس تا زبان برگشاد

 پاسخ دادن فریدون پسران را

 جوشه چو بشنيد مغزش بر آمد ب فريدون بدو پهن بگشاد گوش

 كاره اكنون بببايد ترا پوزش  فرستاده را گفت كاى هوشيار

 همى بر دل خويش بگذاشتم كه من چشم از ايشان چنين داشتم

 مرا دل همى داد اين آگهى كه از گوهر بد نيايد مهى 
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 دو اهريمن مغز پالوده را بگوى آن دو ناپاك بيهوده را

 سزيد ساندرود از شما خود بدين انوشه كه كرديد گوهر پديد

 همى از خردتان نبود آگهى ز پند من ار مغزتان شد تهى

 ست راىشما را همانا همين نداريد شرم و نه بيم از خداى

 چو سرو سهى قد و چون ماه روى مرا پيشتر قيرگون بود موى

 نشد پست و گردان بجايست نوز سپهرى كه پشت مرا كرد كوز

 نماند برين گونه بس پايدار نماند شما را هم اين روزگار

 رخشنده خورشيد و بر تيره خاكه ب نام يزدان پاكبدان برترين 

 كه من بدنكردم شما را نگاه ناهيد و ماهه تخت و كاله و به ب

 و هم موبدان شناسانستاره يكى انجمن كردم از بخردان 

 نكرديم بر باد بخشش زمين بسى روزگاران شدست اندرين 

 پيدا نه بنكژى نه سر بود ه ب همه راستى خواستم زين سخن 

 همه راستى خواستم در جهان د اندر ميانهمه ترس يزدان ب  

 نجستم پراگندن انجمن چو آباد دادند گيتى بمن

 نيك بخت ۀسه ديده سپارم ب مگر همچنان گفتم آباد تخت

 كژى و تارى كشيد اهرمنه ب شما را كنون گر دل از راه من

 كرد خواهد پسندچنين از شما  ببينيد تا كردگار بلند

 همان بر كه كاريد خود بدرويد يكى داستان گويم ار بشنويد

 جزين است جاويد ما را سراى چنين گفت با ما سخن رهنماى

 چرا شد چنين ديو انبازتان تخت خرد بر نشست آزتانه ب

 روان يابد از كالبدتان رها بترسم كه در چنگ اين اژدها

 نه هنگام تندى و آشفتن است استمرا خود ز گيتى گِه رفتن 

 كه بودش سه فرزند آزاد مرد و ليكن چنين گويد آن سالخورد 
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 چه آن خاك و آن تاج شاهنشهى كه چون آز گردد ز دلها تهى 

 سزد گر نخوانندش از آب پاك خاكه كسى كو برادر فروشد ب 

 نخواهد شدن رام با هر كسى جهان چون شما ديد و بيند بسى

 روز شماره بود رستگارى ب كزين هر چه دانيد از كردگار

 بكوشيد تا رنج كوته كنيد بجوئيد و آن توشه ره كنيد

 زمين را ببوسيد و برگاشت روى فرستاده بشنيد گفتار اوى

 كه گفتى كه با باد انباز گشت ز پيش فريدون چنان باز گشت
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 شهنشاه بنشست و بگشاد راز سلم چون گشت باز ۀفرستاد

 همه گفتها پيش او باز راند گرامى جهانجوى را پيش خواند

 ز خاور سوى ما نهادند روى و را گفت كان دو پسر جنگجوى

 كردار بده كه باشند شادان ب از اختر چنين استشان بهره خود 

 كه آن بومها را درشتى برست دگر آنكه دو كشور آبشخورست 

 كجا مر ترا بر سر افسر بود برادرت چندان برادر بود

 نگردد دگر گرد بالين تو چو پژمرده شد روى رنگين تو

 داورىسرت گردد آشفته از  تو گر پيش شمشير مهر آورى

 برينسان گشادند بر من زبان دو فرزند من كز دو دوش جهان

 در گنج بگشاى و بر بند بار گرت سر بكارست بپسيچ كار

 و گر نه خورند اى پسر بر تو شام تو گر چاشت را دست يازى بجام

 و راستى يار بس آزارىبى نبايد ز گيتى ترا يار كس

 مهربان پاك فّرخ پدربر آن  نگه كرد پس ايرج نامور

 نگه كن بدين گردش روزگار چنين داد پاسخ كه اى شهريار

 خردمند مردم چرا غم خورد كه چون باد بر ما همى بگذرد

 كند تيره ديدار روشن روان همى پژمراند رخ ارغوان

 پس از رنج رفتن ز جاى سپنج غاز گنج است و فرجام رنجه آب

 درختى چرا بايد امروز كشت خشتچو بستر ز خاكست و بالين ز 

 

 فریدون

 بسوی پدررفتن ایرج   – 7بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 تنش خون خورد بار كين آورد كه هر چند چرخ از برش بگذرد

 چو ما ديد بسيار و بيند زمين خداوند شمشير و گاه و نگين

 نديدند كين اندر آيين خويش از آن تاجور نامداران پيش

 بد نگذرانم بد روزگاره ب چو دستور باشد مرا شهريار

 سپاهشوم پيش ايشان دوان بى تاج و تخت و كالهنبايد مرا 

 چون گرامى تن و جان منچنان بگويم كه اى نامداران من

 مداريد خشم و مداريد كين به بيهوده از شهريار زمين

 نگر تا چه بد كرد با جّمشيد گيتى مداريد چندين اميده ب

 نماندش همان تاج و تخت و كمر بفرجام هم شد ز گيتى بدر

 ببايد چشيدن بد روزگار فرجام كاره مرا با شما هم ب

 ورمآسزاوارتر زانكه كين بدين آورم ورشاندل كينه

 برادر همى رزم جويد تو سور بدو گفت شاه اى خردمند پور

 ز مه روشنايى نيايد شگفت مرا اين سخن ياد بايد گرفت

 گزيددلت مهر پيوند ايشان  ز تو پر خرد پاسخ ايدون سزيد

 نهد پر خرد در دم اژدها بهاو ليكن چو جانى شود بى

 كش از آفرينش چنين است بهر چه پيش آيدش جز گزاينده زهر

 بياراى كار و بپرداز جاى ترا اى پسر گر چنين است راى

 بفرماى كايند با تو براه پرستنده چند از ميان سپاه

 بدان انجمننويسم فرستم  ز درد دل اكنون يكى نامه من

 كه روشن روانم بديدار تست مگر باز بينم ترا تن درست
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 ساالر چينه خاور خداى و به ب يكى نامه بنوشت شاه زمين

 جاىه كجا هست و باشد هميشه ب سر نامه كرد آفرين خداى 

 بنزد دو خورشيد گشته بلند پندمند ۀچنين گفت كين نام

 ميان كيان چون درخشان نگين دو سنگى دو جنگى دو شاه زمين

 شده آشكارا برو بر نهان كو ز هر گونه ديده جهاناز آن

 نامدار افسران ۀفروزند تيغ و گرز گران ۀگرايند

 گنج پيش اميد ۀگشايند روز سپيده شب ب ۀنمايند

 برو روشنى اندر آورده روى همه رنجها گشته آسان بدوى

 نه آگنده گنج و نه تاج و نه گاه نخواهم همى خويشتن را كاله

 از آن پس كه ديديم رنج دراز سه فرزند را خواهم آرام و ناز

 و گر چند هرگز نزد باد سرد درده برادر كزو بود دلتان ب

 كه بود آرزومند ديدارتان دوان آمد از بهر آزارتان

 چنان كز ره نامداران سزيد بيفگند شاهى شما را گزيد

 برفت و ميان بندگى را ببست زين بر نشسته ز تخت اندر آمد ب

 نوازيدن كهتر اندر خورست سال از شما كهترسته بدان كو ب

 چو پرورده شد تن روان پروريد نوشه خوريدگراميش داريد و 

 فرستيد با زى منش ارجمند چو از بودنش بگذرد روز چند

 ز ايوان بر ايرج گزين كرد راه مهر شاه برنهادند بر نامه

 

 فریدون

 رفتن ایرج به نزد برادران   – 8 بخش

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چنانچون بود راه را ناگزير بشد با تنى چند برنا و پير
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 نبود آگه از راى تاريكشان نزديكشانه چو تنگ اندر آمد ب

 سپه سر بسر باز بردند پيش آيين خويشه پذيره شدندش ب

 بر گشادند چهر تريكى تازه مهره چو ديدند روى برادر ب

 گرفتند پرسش نه بر آرزوى جوى با يكى نيك خوىدو پرخاش 

 برفتند هر سه بپرده سراى جاىه دو دل پر ز كينه يكى دل ب

 كه او بد سزاوار تخت و كاله بايرج نگه كرد يك سر سپاه

 دل از مهر و ديده پر از چهر او شد دل از مهر او آرامشانبى

 اندر نهفتهمه نام ايرج بد  سپاه پراگنده شد جفت جفت

 جز اين را نزيبد كاله مهى كه هست اين سزاوار شاهنشهى

 سرش گشت از كار لشكر گران بلشكر نگه كرد سلم از كران

 جگر پر ز خون ابروان پر ز چين گه آمد دلى پر ز كينر گلشه ب

 خود و تور بنشست با راى زن سراپرده پرداخت از انجمن

 شاهى و از تاج هر كشورىز  سخن شد پژوهنده از هر درى

 كه يك يك سپاه از چه گشتند جفت تور از ميان سخن سلم گفته ب

 لشكر نگاهه نكردى همانا ب بازگشتن ز راه ۀهنگامه ب

 باز آمدنه دگر بود و ديگر ب سپاه دو شاه از پذيره شدن

 يكى چشم از ايرج نه برداشتند كه چندان كجا راه بگذاشتند

 انديشه انديشگان بر فزوده ب خود بدو نيم بود از ايران دلم

 

 فریدون

 برتری عقلششکیبایی ایرج و   – 9 بخش

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  24
 

 
 

 

 از اين پس جز او را نخوانند شاه سپاه دو كشور چو كردم نگاه

 ز تخت بلندت كشد زير پاى اگر بيخ او نگسالنى ز جاى

 همه شب همى چاره آراستند برين گونه از جاى برخاستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  25
 

 
 

 

 سپيده بر آمد بپالود خواب چو برداشت پرده ز پيش آفتاب

 كه ديده بشويند هر دو ز شرم دو بيهوده را دل بدان كار گرم

 نهادند سر سوى پرده سراى برفتند هر دو گرازان ز جاى

 پر از مهر دل پيش ايشان دويد ره بنگريده چو از خيمه ايرج ب

 سخن بيشتر بر چرا رفت و چون خيمه درونه برفتند با او ب

 چرا بر نهادى كاله مهى بدو گفت تور ار تو از ما كهى

 مرا بر در ترك بسته ميان ترا بايد ايران و تخت كيان

 ترا افسر و زير گنجسر بر ه ب خاور برنجه برادر كه مهتر ب

 همه سوى كهتر پسر روى كرد چنين بخششى كان جهانجوى كرد

 نه نام بزرگى نه ايران سپاه نه تاج كيان مانم اكنون نه گاه 

 يكى پاكتر پاسخ افگند بن چو از تور بشنيد ايرج سخن

 اگر كام دل خواهى آرام جوى بدو گفت كاى مهتر كام جوى

 نه شاهى نه گسترده روى زمين خاور نه چين من ايران نخواهم نه

 بر آن مهترى بر ببايد گريست بزرگى كه فرجام او تيرگيست

 سرانجام خشتست بالين تو سپهر بلند ار كشد زين تو

 كنون گشتم از تاج و از تخت سير مرا تخت ايران اگر بود زير

 بدين روى با من مداريد كين سپردم شما را كاله و نگين

 روان را نبايد برين رنجه كرد مرا با شما نيست ننگ و نبرد

 

 فریدون

 ایرج بر دست برادرانکشته شدن   – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  26
 

 
 

 

 اگر دور مانم ز ديدارتان زارتانه آزمانه نخواهم ب

 مباد آز و گردن كشى دين من جز از كهترى نيست آيين من

 ابرو ز خشم اندر آورد چنينه ب چو بشنيد تور از برادر چنين

 او ارجمندنبد راستى نزد  نيامدش گفتار ايرج پسند

 همى گفت و بر جست هزمان ز جاى بكرسى بخشم اندر آورد پاى

 گرفت آن گران كرسى زر بدست يكايك بر آمد ز جاى نشست

 از و خواست ايرج بجان زينهار بزد بر سر خسرو تاج دار

 نه شرم از پدر خود همينست راى نيايدت گفت ايچ بيم از خداى

 بپيچاند از خون من كردگار مكش مر مرا كت سرانجام كار

 كزين پس نيابى ز من خود نشان مكن خويشتن را ز مردم كشان

 ه ایبكوشش فراز آورم توش ای بسنده كنم زين جهان گوشه

 چه سوزى دل پير گشته پدر خون برادر چه بندى كمره ب

 مكن با جهاندار يزدان ستيز جهان خواستى يافتى خون مريز

 همان گفتن آمد همان سرد باد پاسخ ندادسخن را چو بشنيد 

 سراپاى او چادر خون كشيد يكى خنجر آبگون بر كشيد

 همى كرد چاك آن كيانى برش بدان تيز زهر آبگون خنجرش

 گسست آن كمرگاه شاهنشهى فرود آمد از پاى سرو سهى

 شد آن نامور شهريار جوان ارغوان ۀوان خون از آن چهرر

 جان زينهاره و ز آن پس ندادى ب در كنارجهانا بپرورديش 

 بدين آشكارت ببايد گريست نهانى ندانم ترا دوست كيست

 بخنجر جدا كرد و برگشت كار سر تاجور ز آن تن پيلوار

 فرستاد نزد جهان بخش پير بياگند مغزش بمشك و عبير

 كه تاج نياگان بدو گشت باز چنين گفت كاينت سر آن نياز



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  27
 

 
 

 

 نيازى درخت گسترشد آن سايه تاجش ده و خواه تختكنون خواه 

 يكى سوى ترك و يكى سوى روم برفتند باز آن دو بيداد شوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  28
 

 
 

 

 سپاه و كاله آرزومند شاه نهاده دو ديده براهفريدون 

 پدر زان سخن خود كى آگاه بود چو هنگام برگشتن شاه بود

 همى تاج را گوهر اندر نشاخت همى شاه را تخت پيروزه ساخت

 مى و رود و رامشگران خواستند پذيره شدن را بياراستند

 ببستند آذين بهر كشورش تبيره ببردند و پيل از درش

 يكى گرد تيره بر آمد ز راه زين اندرون بود شاه و سپاهه ب

 نشسته برو سوگوارى بدرد هيونى برون آمد از تيره گرد

 يكى زّر تابوتش اندر كنار خروشى بر آورد دل سوگوار

 نهاده سر ايرج اندر ميان بتابوت زر اندرون پرنيان

 مردشوخپيش فريدون شد آن ه ب ابا ناله و آه و با روى زرد

 كه گفتار او خوار پنداشتند ز تابوت زر تخته برداشتند

 سر ايرج آمد بريده پديد ز تابوت چون پرنيان بركشيد

 سپه سربسر جامه كردند چاك بيافتاد ز اسپ آفريدون بخاك

 كه ديدن دگرگونه بودش اميد سيه شد رخ و ديدگان شد سپيد

 بازگشت از پذيره سپاهچنين  چو خسرو بر آن گونه آمد ز راه

 رنگ آبنوسه رخ نامداران ب دريده درفش و نگونسار كوس

 پراكنده بر تازى اسپانش نيل تبيره سيه كرده و روى پيل

 پر از خاك سر بر گرفتند راه پياده سپهبد پياده سپاه

 

 فریدون

 آگاهی یافتن فریدون از کشته شدن ایرج  – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  29
 

 
 

 

 كنان گوشت تن را بر آن رادمرد درده خروشيدن پهلوانان ب

 بخواهد ربودن چو بنمود چهر ما بر سپهره برين گونه گردد ب 

 نه نيكو بود راستى در كمان مهر زمانه گمانه مبر خود ب 

 و گر دوست خوانى نبينش چهر چو دشمنش گيرى نمايدت مهر 

 دل از مهر گيتى ببايدت شست يكى پند گويم ترا من درست 

 سوى باغ ايرج نهادند روى سپه داغ دل شاه با هاى و هوى

 و زان پيشتر بزمگاهان بدى بروزى كجا جشن شاهان بدى 

 بيامد ببر بر گرفته نوان جوان پورفريدون سر شاه

 سر شاه را نز در تاج ديد بر آن تخت شاهنشهى بنگريد

 درخت گلفشان و بيد و بهى همان حوض شاهان و سرو سهى

 كيوان بر آورده گرد سياهه ب تهى ديد از آزادگان جشنگاه

 همى ريخت اشك و همى كند موى همى سوخت باغ و همى خست روى

 فكند آتش اندر سراى نشست ميان را بزّنار خونين ببست

 يكبارگى چشم شادى بدوخته ب گلستانش بر كند و سروان بسوخت

 سر خويشتن كرد زى كردگار نهاده سر ايرج اندر كنار

 كشته اندر نگر گنهبدين بى همى گفت كاى داور دادگر

 تنش خورده شيران آن انجمن خنجر سرش كنده در پيش منه ب

 كه هرگز نبينند جز تيره روز دل هر دو بيداد از آن سان بسوز

 كه بخشايش آرد بريشان دده داغى جگرشان كنى آژدهه ب

 كه چندان زمان يابم از روزگار همى خواهم از روشن كردگار

 بيايد برين كين ببندد كمر ناموركه از تخم ايرج يكى 

 اگر خاك باال بپيمايدم چو ديدم چنين زان سپس شايدم

 همى تا گيا رستش اندر كنار برين گونه بگريست چندان بزار



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  31
 

 
 

 

 شده تيره روشن جهان بين او زمين بستر و خاك بالين او

 همى گفت كاى داور راستان در بار بسته گشاده زبان

 دست اين نامبردار گردركه م   بدين سان نمردداران كس از تاج

 تنش را شده كام شيران كفن سرش را بريده بزار اهرمن

 ز هر دام و دد برده آرام و خواب خروشى بزارى و چشمى پر آب

 بهر جاى كرده يكى انجمن سراسر همه كشورش مرد و زن

 اندرونرم تيمار و گ  ه نشسته ب همه ديده پر آب و دل پر ز خون

 اندوه در سوگ شاهه نشسته ب همه جامه كرده كبود و سياه

 همه زندگى مرگ پنداشتند چه مايه چنين روز بگذاشتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  31
 

 
 

 

 شبستان ايرج نگه كرد شاه نيز يك چندگاهبر آمد برين 

 آفريدكجا نام او بود ماه يكى خوب چهره پرستنده ديد

 قضا را كنيزك ازو بار داشت كه ايرج برو مهر بسيار داشت

 از آن شاد شد شهريار جهان پرى چهره را بچه بود در نهان 

 كين پسر داد دل را نويده ب از آن خوب رخ شد دلش پر اميد

 آفريديكى دختر آمد ز ماه زادن آمد پديد ۀچو هنگام

 بر آمد بناز و بزرگى تنش جهانى گرفتند پروردنش

 جاىه تو گفتى مگر ايرجستى ب پاىه مر آن ماه رخ را ز سر تا ب

 چو پروين شدش روى و چون مشك موى چو بر جست و آمدش هنگام شوى

 بر آمد درنگ بدو داد و چندى نيا نامزد كرد شويش پشنگ

 زادن منوچهر از مادرش

 چگونه سزاوار تخت و كاله يكى پور زاد آن هنرمند ماه

 نزد نياه سبك تاختندش ب چو از مادر مهربان شد جدا

 ايرج نگره يكى شاد كن دل ب بدو گفت موبد كه اى تاجور

 تو گفتى مگر ايرجش زنده شد جهان بخش را لب پر از خنده شد

 نيايش همى كرد با كردگار گرانمايه را بر كنارنهاد آن 

 دل بد سگاالن ما كنده باد همى گفت كين روز فرخنده باد

 

 فریدون 

 گفتار اندر زادن دختر ایرج  – 12بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  32
 

 
 

 

 ببخشود و ديده بدو باز داد همان كز جهان آفرين كرد ياد

 بچهر نو آمد سبك بنگريد فريدون چو روشن جهان را بديد

 بره يكى شاخ شايسته آمد ب چنين گفت كز پاك مام و پدر

 مر آن چهر دارد منوچهر نام مى روشن آمد ز پر مايه جام

 برو بر گذشتى نبودى روا چنان پروريدش كه باد هوا

 زمين را به پى هيچ نگذاشتى بر داشتىه پرستنده كش ب

 روان بر سرش چتر ديبا بدى بپاى اندرش مشك سارا بدى 

 زياننيامدش ز اختر زمانى  چنين تا بر آمد برو ساليان

 بياموختش نامور شهريار كاره را ب هنرها كه آيد شهان

 سپه نيز با او هم آواز شد چو چشم و دل پادشا باز شد

 بدو داد و پيروزه تاج سران نيا تخت زّرين و گرز گران

 پلنگ هاىبدو اندرون خيمه هفت رنگ ۀديب ۀسراپرد

 زّرين نيامه چه شمشير هندى ب زّرين ستامه چه اسپان تازى ب

 گشادند مر بندها را گره چه از جوشن و ترگ و رومى زره

 سپرهاى چينى و ژوپين جنگ كمانهاى چاچى و تير خدنگ

 گرد آمده رنجهاه كه بودش ب برين گونه آراسته گنجها

 دل خويش را زو پر از مهر ديد سراسر سزاى منوچهر ديد

 خواستهگنجور او داد با ه ب كليد در گنج آراسته

 همه نامداران كشورش را همه پهلوانان لشكرش را

 آمدند جوهمه با دلى كينه بفرمود تا پيش او آمدند

 تاجش بر افشاندنده زبرجد ب شاهى برو آفرين خواندنده ب

 شده در جهان ميش پيدا ز گرگ چو جشنى بد اين روزگار بزرگ 

 آوگان سپهكش چو شيروى و چون سپهدار چون قارن كاوگان



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  33
 

 
 

 

 بر آمد سر شهريار از رمه چو شد ساخته كار لشكر همه
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 كه شد روشن آن تخت شاهنشهى بسلم و بتور آمد اين آگهى

 كه اختر همى رفت سوى نشيب دل هر دو بيدادگر پر نهيب

 شده تيره روز جفاپيشگان انديشگانه نشستند هر دو ب 

 كزان رويشان چاره بايست جست يكايك بر آن رايشان شد درست

 پوزش كجا چاره اين بود بسه ب كه سوى فريدون فرستند كس 

 چيره زبانيكى پاك دل مرد  بجستند از آن انجمن هر دوان

 بگفتند با البه بسيار گرم بدان مرد با هوش و با راى و شرم

 بديدند هول نشيب از فراز در گنج خاور گشادند باز 

 همى پشت پيالن بياراستند ز گنج گهر تاج زر خواستند

 چه ديبا و دينار و خز و حرير بگردونها بر چه مشك و عبير

 خاور بايران نهادند روىز  ابا پيل گردونكش و رنگ و بوى

 يكايك فرستادشان يادگار هر آن كس كه بد بر در شهريار

 فرستاده آمد بر آراسته شد دل از خواسته شانچو پردخته

 نخست از جهاندار بردند نام بدادند نزد فريدون پيام

 همه فّرهى ايزد او را سپرد كه جاويد باد آفريدون گرد

 منش بر گذشته ز چرخ بلند ارجمندسرش سبز باد و تنش 

 پر از آب ديده ز شرم پدر بدان كان دو بدخواه بيدادگر

 همى سوى پوزش نمايند راه پشيمان شده داغ دل بر گناه

 

 فریدون 

 آگاهی شدن سلم و تور از منوچهر  – 13بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  35
 

 
 

 

 كه هر كس كه بد كرد كيفر برد چه گفتند دانندگان خرد 

 اى شه رادمرد ايمچو ما مانده تيمار و دل پر ز درده بماند ب 

 برسم بوش اندر آمد روش نوشته چنين بودمان از بوش 

 ز دام قضا هم نيابد رها هژبر جهان سوز و نر اژدها 

 ببّرد دل از ترس كيهان خديو و ديگر كه فرمان ناپاك ديو 

 كه مغز دو فرزند شد جاى بد ما بر چنين خيره شد راى بده ب 

 بر مگركه بخشايش آرد بما  همى چشم داريم از آن تاجور

 بر نهد پيشگاه دانشىبه بى اگر چه بزرگست ما را گناه 

 كه گاهى پناهست و گاهى گزند و ديگر بهانه سپهر بلند 

 ميان بسته دارد ز بهر گزند سوم ديو كاندر ميان چون نوند 

 شود پاك و روشن شود دين ما اگر پادشا را سر از كين ما

 نزديك خواهشگرانه فرستد ب منوچهر را با سپاه گران

 بباشيم جاويد و اينست راى پاىه پيشش به بدان تا چو بنده ب

 بآب دو ديده توانيم شست مگر كان درختى كزين كين برست

 چو تازه شود تاج و گنجش دهيم بپوييم تا آب و رنجش دهيم 

 پیام فرستادن پسران نزد فریدون

 پيدا نه بنسخن را نه سر بود  فرستاده آمد دلى پر سخن

 درگاه شاه آمد آراستهه ب ابا پيل و با گنج و با خواسته

 بفرمود تا تخت شاهنشهى بشاه آفريدون رسيد آگهى

 كاله كيانى بپيراستند بديباى چينى بياراستند

 چو سرو سهى بر سرش گرد ماه نشست از بر تخت پيروزه شاه

 خور شهريار چنانچون بود در ابا تاج و با طوق و با گوشوار
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 سر بر كالهه نشسته نهاده ب خجسته منوچهر بر دست شاه

 سره زمين كرده خورشيدگون سرب زرين كمره زرين عمود و به ب 

 زر آژدهه سراپاى يك سر ب دو رويه بزرگان كشيده رده

 بدست دگر ژنده پيالن جنگ بيك دست بر بسته شير و پلنگ 

 سلم را پيش برد ۀفرستاد برون شد ز درگاه شاپور گرد

 پياده دوان اندر آمد ز راه فرستاده چون ديد درگاه شاه

 سر و تخت و تاج بلندش بديد چون نزديك شاه آفريدون رسيد

 همى بر زمين بر بماليد روى ز باال فرو برد سر پيش اوى

 زّرين و را كرد جاى كرسىه ب گرانمايه شاه جهان كدخداى

 كه اى نازش تاج و تخت و نگين كرد آفرينفرستاده بر شاه 

 بخت تستۀ زمان روشن از ماي تخت تست ۀزمين گلشن از پاي

 راى توايمه همه پاك زنده ب خاك پاى توايم ۀهمه بند

 همه راستيها نهفتن گرفت پيام دو خونى بگفتن گرفت

 بدو داده شاه جهاندار گوش گشاده زبان مرد بسيار هوش

 منوچهر را نزد خود خواستن ز كردار بد پوزش آراستن 

 سپردن بدو تاج و تخت مهى ميان بستن او را بسان رهى 

 دينار و ديبا و تاج و كمره ب خريدن ازو باز خون پدر 

 مر آن بند را پاسخ آمد كليد فرستاده گفت و سپهبد شنيد 

 پاسخ دادن فریدون پسران را

 پيام دو فرزند ناپاك راى كدخداىچو بشنيد شاه جهان 

 كه خورشيد را چون توانى نهفت يكايك بمرد گرانمايه گفت

 آمد پديد ترز خورشيد روشن نهان دل آن دو مرد پليد
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 نگه كن كه پاسخ چه يابى ز بن شنيدم همه هر چه گفتى سخن 

 دو بيداد و بد مهر و ناباك را ناپاك را شرمبگو آن دو بى

 ازين در سخن خود نرانيم نيز چيزه گفتار خيره نيرزد بكه 

 تن ايرج نامورتان كجاست اگر بر منوچهرتان مهر خاست

 سرش را يكى تنگ تابوت جفت كه كام دد و دام بودش نهفت

 بكين منوچهر بر ساختيد كنون چون ز ايرج بپرداختيد

 ز پوالد بر سر نهاده كاله نبينيد رويش مگر با سپاه

 زمين كرده از سّم اسپان بنفش ابا گرز و با كاويانى درفش 

 چو شاپور و نستوه شمشير زن سپهدار چون قارن رزم زن 

 چو شيروى شيراوژن رهنماى پاىه بيك دست شيدوش جنگى ب 

 زنبپيش سپاه اندرون راى چو سام نريمان و سرو يمن 

 بخواهيم شست خون برگ و بارشه ب درختى كه از كين ايرج برست

 كه پشت زمانه نديديم راست كنون كين او كس نخواستاز آن تا 

 كجا جنگ را كردمى دست پيش نه خوب آمدى با دو فرزند خويش

 برومند شاخى بر آمد بلند كنون زان درختى كه دشمن بكند

 كين پدر تنگ بسته ميانه ب بيايد كنون چون هژبر ژيان

 نشست منوچهر ساالر ديد ديدفرستاده آن هول گفتار 

 زين اندر آورد پاىه هم آنگه ب بپژمرد و برخاست لرزان ز جاى

 بديد آن گرانمايه مرد جوان روشن روانه همه بودنيها ب

 نه بس دير چين اندر آرد بچهر كه با سلم و با تور گردان سپهر

 سرى پر ز پاسخ دلى پر گمان بيامد بكردار باد دمان

 بهامون كشيده سراپرده ديد چون خاور آمد پديدز ديدار 

 بپرده درون بود خاور خداى درگاه پرده سراىه بيامد ب
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 ستاره زده جاى پرداخته پرنيان ساخته ۀيكى خيم

 بگفتند كامد فرستاده باز رازه دو شاه دو كشور نشسته ب

 فرستاده را برد زى شهريار بيامد هم آنگاه ساالر بار

 ز شاه نو آيين خبر خواستند نو بياراستندنشستنگهى 

 ز ديهيم و ز تخت شاهنشهى آگهى ای بجستند هر گونه

 ز گردان جنگى و از كشورش ز شاه آفريدون و از لشكرش

 كه دارد همى بر منوچهر مهر و ديگر ز كردار گردان سپهر

 چه مايستشان گنج و گنجور كيست بزرگان كدامند و دستور كيست

 بديد و ببيند در شهريار فرستاده گفت آنكه روشن بهار

 همه خاك عنبر همه زّر خشت بهاريست خّرم در ارديبهشت

 بهشت برين روى خندان اوست سپهر برين كاخ و ميدان اوست

 پهناى ميدان او باغ نيسته ب باالى ايوان او راغ نيسته ب

 گفت راز سرش با ستاره همى چو رفتم بنزديك ايوان فراز 

 تخت اندر آورده زيره جهان را ب بيك دست پيل و بيك دست شير 

 ز گوهر همه طوق شيران نر ابر پشت پيالنش بر تخت زر

 ز هر سو خروشيدن كّره ناى پاىه تبيره زنان پيش پيالن ب

 زمين باسمان بر خروشد همى تو گفتى كه ميدان بجوشد همى

 تخت پيروزه ديدم بلنديكى  خرامان شدم پيش آن ارجمند

 سر بر كالهه ز ياقوت رخشان ب نشسته برو شهريارى چو ماه

 دل آزرم جوى و زبان چرب گوى چو كافور موى و چو گلبرگ روى

 تو گفتى مگر زنده شد جمشيد جهان را ازو دل به بيم و اميد

 كردار طهمورث ديوبنده ب منوچهر چون زاد سرو بلند

 تو گوئى زبان و دل پادشاست دست راستنشسته بر شاه بر 
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 دست چپش سرو شاه يمنه ب پيش اندرون قارن رزم زنه ب 

 چو پيروز گرشاسپ گنجورشان چو شاه يمن سرو دستورشان 

 كس اندر جهان آن بزرگى نديد شمار در گنجها ناپديد 

 زرين كالهه زرين عمود و به ب همه گرد ايوان دو رويه سپاه

 پيش سپاه اندرون آوگانه ب سپهدار چون قارن كاوگان 

 چو شاپور يل ژنده پيِل دلير مبارز چو شيروى دّرنده شير 

 هوا گردد از گرد چون آبنوس پيل كوسۀ چنو بست بر كوه

 شود كوه هامون و هامون كوه جنگ آن گروهه گر آيند زى ما ب

 نيست چيز آرزوى بجز جنگشان همه دل پر از كين و پر چين بروى

 سخن نيز كز آفريدون شنيد بريشان همه بر شمرد آنچه ديد

 بپيچيد و شد رويشان الژورد دو مرد جفا پيشه را دل ز درد

 سخن را نه سر بود پيدا نه پاى نشستند و جستند هر گونه راى

 كه آرام و شادى ببايد نهفت سلم بزرگ آنگهى تور گفته ب

 شود تيز دندان و گردد دلير نره شير ۀنبايد كه آن بچّ  

 كش آموزگار آفريدون بود چون بود هنرچنان نامور بى 

 از ان جايگه بردمد كيميا نبيره چو شد راى زن بانيا 

 جاى درنگه شتاب آوريدن ب جنگه ببايد بسيچيد ما را ب

 ز چين و ز خاور سپه ساختند ز لشكر سواران برون تاختند

 جهانى بديشان نهادند روى گوىبوم و بر گفتفتاد اندران 

 بدان بد كه اختر جوانه نبود سپاهى كه آن را كرانه نبود

 خفتان و خود اندرون ناپديده ب ايران كشيده ز خاور دو لشكر ب

 كينه دل آراستهه دو خونى ب ابا ژنده پيالن و با خواسته 
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 همانگه خبر با فريدون رسيد سپه چون بنزديك ايران كشيد

 هامون گذارد سپاهه ز پهلو ب بفرمود پس تا منوچهر شاه

 پىكه مرد جوان چون بود نيك ديده كىيكى داستان زد جهان 

 پلنگ از پس پشت و صياد پيش بدام آيدش ناسگاليده ميش 

 هژبر از بيابان بدام آورد ى و هوش و راى و خردیشكيبا 

 فرجام روزى بپيچد تنشه ب و ديگر ز بد مردم بد كنش 

 كه تفسيده آهن بتابيدمى باد افره آنگه شتابيدمىه ب 

 روز هشتبرون برد آنجا ببد  چو لشكر منوچهر بر ساده دشت

 دانش بدو گستريده سخنها ب فريدونش هنگام رفتن بديد

 َكى آيد كسى پيش تو كينه خواه منوچهر گفت اى سرافراز شاه 

 بجان و تن خود خورد زينهار مگر بد سگالد بدو روزگار 

 ببندم كه نگشايم از تن گره من اينك ميان را برومى زره 

 بخورشيد گرد سپاه برآرم بكين جستن از دشت آوردگاه 

 كجا جست يارند با من نبرد از آن انجمن كس ندارم بمرد 

 ز پهلو بدشت اندر آورد روى بفرمود تا قارن رزم جوى

 درفش همايون بهامون كشيد سراپرده شاه بيرون كشيد

 چو دريا بجوشيد هامون و كوه همى رفت لشكر گروها گروه 

 تو گفتى كه خورشيد شد الجورد چنان تيره شد روز روشن ز گرد 

 

 فریدون

 به جنگ تور و سلمفرستادن فریدون منوچهر را   – 41بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 گوشز همى كر شدى مردم تي ز كشور بر آمد سراسر خروش 

 ز بانگ تبيره همى بر گذشت خروشيدن تازى اسپان ز دشت 

 كشيده دو رويه رده ژنده پيل ز لشكرگه پهلوان تا دو ميل 

 بزر اندرون چند گونه گهر از آن شصت بر پشتشان تخت زر 

 چو سيصد همان از در كارزار چو سيصد بنه بر نهادند بار 

 نبدشان جز از چشم ز آهن برون همه زير بر گستوان اندرون 

 ز تميشه لشكر بهامون زدند شاه بيرون زدند ۀسراپرد 

 سواران جنگى چو سيصد هزار سپهدار چون قارن كينه دار 

 گرانبرفتند با گرزهاى  ورانهمه نامداران جوشن 

 همه بسته بر كين ايرج ميان دليران يكايك چو شير ژيان 

 چنگ اندرون تيغهاى بنفشه ب پيش اندرون كاويانى درفشه ب 

 نارون ۀبرون آمد از بيش منوچهر با قارن پيل تن 

 بياراست لشكر بران پهن دشت پيش سپه بر گذشته بيامد ب 

 سام يل با قبادابر ميمنه  گرشاسپ داده چپ لشكرش را ب 

 منوچهر با سرو در قلب گاه رده بر كشيده ز هر سو سپاه 

 نبود ايچ پيدا ز افراز كوه همى تافت چون مه ميان گروه 

 سپه بر كشيده حسام از نيام سپه كش چو قارن مبارز چو سام 

 كمين ور چو گرد تليمان نژاد پيش اندرون چون قباده طاليه ب 

 شيران جنگى و آواى كوسه ب يكى لشكر آراسته چون عروس 

 كه ايرانيان جنگ را ساختند سلم آگهى تاختنده تور و به ب

 ز خون جگر بر لب آورده كف هامون كشيدند صفه ز بيشه ب

 برفتند آگنده از كين سران دو خونى همان با سپاهى گران

 پشت كرداالنان دژ را پس  دشت نبرده كشيدند لشكر ب 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  42
 

 
 

 

 چو تور آگهى يافت آمد چو باد يكايك طاليه بيامد قباد 

 شاه نو پدربگويش كه اى بى بدو گفت نزد منوچهر شو 

 ترا تيغ و كوپال و جوشن كه داد اگر دختر آمد ز ايرج نژاد 

 بدين سان كه گفتى و بردى تو نام بدو گفت آرى گزارم پيام 

 رازه خرد با دل تو نشيند ب و ليكن گر انديشه گردد دراز 

 بترسى ازين خام گفتار خويش بدانى كه كاريت هولست پيش 

 همى گريدى نيستى بس عجب اگر بر شما دام و دد روز و شب 

 سواران جنگند و مردان كين چينه نارون تا ب ۀكه از بيش 

 چو بينيد با كاويانى درفش درفشيدن تيغهاى بنفش 

 بلندى ندانيد باز از نشيب بدّرد دل و مغزتان از نهيب 

 بگفت آنچه بشنيد ازان رزم خواه قباد آمد آنگه بنزديك شاه 

 كه چونين نگويد مگر ابلهى منوچهر خنديد و گفت آنگهى 

 آشكار و نهان ۀشناسند سپاس از جهاندار هر دو جهان 

 گواى منستفريدون فرخ  كه داند كه ايرج نياى منست 

 شود آشكارا نژاد و گهر جنگ اندر آريم سره كنون گر ب 

 كه چندان نمانم ورا دستگاه زور خداوند خورشيد و ماهه ب 

 لشكر نمايمش سره بريده ب كه برهم زند چشم زير و زبر 

 استندمی خونشستنگه رود و  بفرمود تا خوان بياراستند 
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 طاليه پراگنده بر گرد دشت بدان گه كه روشن جهان تيره گشت 

 ابا راى زن سرو شاه يمن پيش سپه قارن رزم زنه ب 

 كه اى نامداران و مردان شاه خروشى بر آمد ز پيش سپاه 

 و كين است و خون خستنست دهمان در بكوشيد كين جنگ آهرمنست 

 همه در پناه جهاندار بيد ميان بسته داريد و بيدار بيد 

 بهشتى بود شسته پاك از گناه كسى كو شود كشته زين رزمگاه 

 بريزند خون و بگيرند بوم هر آن كس كه از لشكر چين و روم 

 موبدان ۀبا فر بمانند همه نيكنامند تا جاودان 

 ز ساالر زّر و ز دادار بخت هم از شاه يابند ديهيم و تخت 

 دو بهره بپيمايد از چرخ شيد چو پيدا شود پاك روز سپيد 

 ابا گرز و با خنجر كابلى ببنديد يك سر ميان يلى 

 يكى از دگر پاى منهيد پيش بداريد يك سر همه جاى خويش 

 كشيدند صف پيش ساالر شير سران سپه مهتران دلير 

 ايمخود اندر جهان شاه را زنده ايمساالر گفتند ما بندهه ب 

 زمين را ز خون رود جيحون كنيم چو فرمان دهد ما هميدون كنيم 

 همه با سرى كينه ساز آمدند خويش باز آمدند ۀسوى خيم 

 

 

 فریدون 

 منوچهر بر سپاه تور تاخت کردن  – 51بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  44
 

 
 

 

 ميان شب تيره اندر خميد سپيده چو از تيره شب بر دميد

 ابا جوشن و تيغ و رومى كاله منوچهر برخاست از قبلگاه

 ابر اندر افراشتنده سنانها ب سپه يك سره نعره برداشتند 

 همى بر نوشتند روى زمين پر از خشم سر ابروان پر ز چين 

 بياراست لشكر چو بايست شاه چپ و راست و قلب و جناح سپاه

 تو گفتى سوى غرق دارد شتاب كردار كشتى بر آبه زمين شد ب 

 زمين جنب جنبان چو درياى نيل ژنده پيل ۀبزد مهره بر كوه

 خروشان و جوشان و پيالن دمان همان پيش پيالن تبيره زنان 

 ز شيپور و ناليدن كّره ناى جاىه يكى بزمگاهست گفتى ب

 دهاده بر آمد ز هر دو گروه برفتند از جاى يك سر چو كوه

 تو گفتى كه روى زمين الله رست بيابان چو درياى خون شد درست

 چنانچون ز بيجاده باشد ستون پى ژنده پيالن بخون اندرون

 كزو مغز گيتى پر از مهر بود چيرگى با منوچهر بودهمه 

 درخشنده خورشيد شد ناپديد چنين تا شب تيره سر بر كشيد

 گهى شهد و نوش است و گاهى شرنگ زمانه بيك سان ندارد درنگ 

 براه شبيخون نهادند گوش دل تور و سلم اندر آمد بجوش

 ساز درنگدو جنگى گرفتند  جنگه چو شب روز شد كس نيامد ب

 

 فریدون

 مردانگی منوچهر و سپاه او در جنگ با تور  – 16بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 دل هر دو جنگى ز كينه بتفت چو از روز رخشنده نيمى برفت

 همه راى بيهوده انداختند تدبير يك با دگر ساختنده ب

 همه دشت و هامون پر از خون كنيم شبيخون كنيمكه چون شب شود ما 

 دوان زى منوچهر بشتافتند چو كار آگهان آگهى يافتند

 بگفتند تا برنشاند سپاه رسيدند پيش منوچهر شاه

 سوى چاره شد مرد بسيار هوش منوچهر بشنيد و بگشاد گوش

 بگزيد ساالر گرد گاهكمين قارن سپرده سپه را سراسر ب

 دليران و گردان خنجرگزار سران نامور سى هزارببرد از 

 سواران جنگى و بايسته ديد را جاى شايسته ديد گاهكمين 

 كارزار ۀبيامد كمربست چو شب تيره شد تور با صد هزار

 بپيوسته تير و كمان آخته شبيخون سگاليده و ساخته

 درفش فروزنده بر پاى پيش چو آمد سپه ديد بر جاى خويش

 خروش از ميان سپه بر كشيد جنگ و پيكار چاره نديد جز از

 چو برق درخشنده پوالد تيغ ز گرد سواران هوا بست ميغ

 چو الماس روى زمين را بسوخت هوا را تو گفتى همى بر فروخت

 ابر اندرون آتش و باد خاسته ب بمغز اندرون بانگ پوالد خاست

 از دو رويه گذرنبد تور را  سر گاهبر آورد شاه از كمين

 ىهوبر آمد ز لشكر يكى هاى عنان را بپيچيد و برگاشت روى

 

 فریدون

 کشته شدن تور بر دست منوچهر  – 17بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 رسيد اندر آن نامور كينه خواه دمان از پس ايدر منوچهر شاه

 نگونسار شد خنجر از مشت او يكى نيزه انداخت بر پشت او

 بزد بر زمين داد مردى بداد ز زين بر گرفتش بكردار باد

 دد و دام را از تنش سور كرد تن دور كردسرش را هم آنگه ز 

 بديدار آن لشكر سرفراز بيامد بلشكرگه خويش باز
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 و ز عنبر سر خامه كردز مشك  شاه آفريدون يكى نامه كرده ب

 خداوند خوبى و پاكى و داد نخست از جهان آفرين كرد ياد 

 سختى جز او دست كسه نگيرد ب سپاس از جهاندار فريادرس 

 خداوند تاج و خداوند گرز دگر آفرين بر فريدون برز 

 همش تاج و هم تخت شاهنشهى همش داد و هم دين و هم فّرهى 

 همه فّر و زيبايى از تخت اوست همه راستى راست از بخت اوست 

 سپه بر كشيديم و جستيم كين توران زمينه رسيدم بخوبى ب 

 چه در شب چه در هور گيتى فروز سه جنگ گران كرده شد در سه روز 

 كشيديم و جستيم هر گونه كين از ايشان شبيخون و از ما كمين 

 ز بيچارگى بند افسون گرفت رفتشنيدم كه ساز شبيخون گ 

 نماندم بجز باد در مشت اوى كمين ساختم از پس پشت اوى 

 پى اندر گرفتم رسيدم بدوى يكايك چو از جنگ برگاشت روى 

 نيرو از ان زينش بر داشتمه ب بخفتانش بر نيزه بگذاشتم 

 بهابريدم سرش از تن بى بينداختم چون يكى اژدها 

 بسازم كنون سلم را كيميا نزد نياه فرستادم اينك ب 

 تابوت زر اندر افگند خواره ب چون سر ايرج شهريارچنان

 سان بادهيونى بر افگند بر نامه درون اين سخن كرد ياده ب

 دو چشم از فريدون پر از آب گرم فرستاده آمد رخى پر ز شرم

 

 فریدون

 پیروز نامه منوچهر نزد فریدون  – 18بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 شاه ايران زمينبريده بر  كه چون برد خواهد سر شاه چين

 پدر را بدو مهر افزون ز كين كه فرزند گر سر بپيچد ز دين

 و ديگر كه كين خواه او بود گرد گنه بس گران بود و پوزش نبرد

 سر تور بنهاد در پيش اوى روىشوخ ۀبيامد فرستاد

 يكى آفرين خواست از دادگر فريدون همى بر منوچهر بر
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 هماه و زان تيرگى كاندر آمد ب سلم آگهى رفت ازين رزمگاهه ب

 بر آورده سر تا بچرخ كبود پس پشتش اندر يكى حصن بود

 زمانه نشيب و فرازكه دارد  چنان ساخت كايد بدان حصن باز

 كه برگاشتش سلم روى از نبرد هم اين يك سخن قارن انديشه كرد

 سزد گر برو بر بگيريم راه كاالنى دژش باشد آرامگاه

 كسى نگسالند ز بن پاى اوى كه گر حصن دريا شود جاى اوى

 بچاره بر آورده از قعر آب يكى جاى دارد سر اندر سحاب

 فگنده برو سايه پّر هماى جاىه نهاده ز هر چيز گنجى ب

 ركاب و عنان را ببايد بسود مرا رفت بايد بدين چاره زود

 بكهتر سپارد سپاهى گران اگر شاه بيند ز جنگ آوران

 هم انگشتر تور با من براه همان با درفش همايون شاه

 سپه را بحصن اندر انداختن ساختن ه ایببايد كنون چار

 برين راز بر باد مگشاى لب اين تيره شب من و گرد گرشاسپ و

 پيل كوس ۀنهادند بر كوه چو روى هوا گشت چون آبنوس

 دريا نهادند روىه ز خشكى ب همه نامداران پر خاشجوى

 كه من خويشتن را بخواهم نهفت شيروى بسپرد و گفته سپه را ب

 نمايم بدو مهر انگشترى پيغمبرىه شوم سوى دژبان ب

 درفشان كنم تيغهاى بنفش شوم بر فرازم درفش چو در دژ

 

 فریدون

 گرفتن قارن دژ آالنان را  – 19بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چنانك اندر آييد دميد و دهيد سر سوى دژ نهيدشما روى يك

 شيروى شيراوژن و خود برانده ب نزديك دريا بمانده سپه را ب

هرش بديد بيامد چو نزديكى دژ رسيد  سخن گفت و دژدار م 

 زدمبفرمود تا يك زمان دم  چنين گفت كز نزد تور آمدم

 كه روز و شب آرام و خوردن مجوى مرا گفت شو پيش دژبان بگوى

 سوى دژ فرستد همى با سپاه كز ايدر درفش منوچهر شاه

 نگهبان دژ باش و بيدار باش بد يار باشه نيك و به تو با او ب

 همان مهر انگشترى را بديد چو دژبان چنين گفتها را شنيد

 بديد آشكارا ندانست راز همان گه در دژ گشادند باز

 كه راز دل آن ديد كو دل نهفت نگر تا سخنگوى دهقان چه گفت 

 ان نيز انديشه بادمابا پيشه مرا و ترا بندگى پيشه باد 

 ببايد همى داستانها زدن بد هر چه شايد بدنه يك و به نب 

 يكايك بروى اندر آورده روى چو دژدار و چون قارن رزمجوى 

 سپهبد بهر چاره آماده دل يكى بدسگال و يكى ساده دل 

 نه آگاه دژدار از آن بدگمان همى جست آن روز تا شب زمان 

 بداد از گزافه سر و دژ بباد بيگانه بر مهر خويشى نهاده ب 

 درفشى بر افراخت چون گرد ماه چو شب روز شد قارن رزمخواه

 گردان گردنكشانبشيروى و  خروشيد و بنمود يك يك نشان

 كين روى بنهاد با پر دلىه ب چو شيروى ديد آن درفش يلى

 سران را ز خون بر سر افسر نهاد در حصن بگرفت و اندر نهاد

 سر گرز و تيغ آتش و آب زيره ب يك دست شير يك دست قارن به ب

 نه آيين دژ بد نه دژبان پديد چو خورشيد بر تيغ گنبد رسيد

 يكى دود ديدى سر اندر سحاب نه كشتى بر آبنه دژ بود گفتى 
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 خروش سواران و فرياد خاست درخشيدن آتش و باد خاست

 چه آن دژ نمود و چه آن پهن دشت چو خورشيد تابان ز باال بگشت

 همى دود از آتش بر آمد چو قار شتند از يشان فزون از شماربك  

 خون همه روى صحرا شده جوى همه روى دريا شده قيرگون
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 گريزان همى رفت سوى حصار دارتهى شد ز كينه سر كينه

 دمان و دنان بر گرفتند راه پس اندر سپاه منوچهر شاه

 نديد آنچه كشتى بر آن رهگذار چو شد سلم تا پيش دريا كنار 

 كه پوينده را راه دشوار گشت چنان شد ز بس كشته و خسته دشت

 تيز رو ۀنشست از بر چرم پر از خشم و پر كينه ساالر نو

 گرد سپه چرمه اندر نشاخته ب بيفگند بر گستوان و بتاخت

 كاى مرد بيداد شوم خروشيد رسيد آنگهى تنگ در شاه روم

 راهه ى بیكله يافتى چند پو شتى برادر ز بهر كالهبك  

 بار آمد آن خسروانى درخته ب كنون تاجت آوردم اى شاه و تخت

 فريدونت گاهى بياراست نو ز تاج بزرگى گريزان مشو

 بيابى هم اكنون برش در كنار باره درختى كه پروردى آمد ب 

 ه ایو گر پرنيانست خود رشت ای اگر بار خارست خود كشته 

 تنگى رسيد اندر اوىه يكايك ب گوىهمى تاخت اسپ اندرين گفت

 بدو نيمه شد خسروانى تنش يكى تيغ زد زود بر گردنش

 ابر اندر افراشتنده بنيزه ب بفرمود تا سرش برداشتند

 بازوى جنگجوى از ان زور و آن بماندند لشكر شگفت اندر اوى 

 كه بپراگند روزگار دمه همه لشكر سلم همچون رمه

 پراگنده در دشت و دريا و كوه برفتند يك سر گروها گروه

 

 فریدون

 گریختن سلم و کشته شدن او به دست منوچهر  – 21بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه بودش زبان پر ز گفتار نغز يكى پر خرد مرد پاكيزه مغز

 شود گرم و باشد زبان سپاه بگفتند تازى منوچهر شاه

 فرمان او نسپريمه ب زمين جز بگويد كه گفتند ما كهتريم

 گروهى خداوند كشت و سراى گروهى خداوند بر چارپاى

 نه بر آرزو كينه خواه آمديم سپاهى بدين رزمگاه آمديم

 ايممهر وى آگندهه دل و جان ب ايمكنون سر بسر شاه را بنده

 نداريم نيروى آويختن گرش راى جنگ است و خون ريختن

 آوريم گناهبر او سر بى آوريمسران يك سره پيش شاه 

 جان ما پادشاست گنهبرين بى براند هر آن كام كو را هواست

 سپهدار خيره بدو داد گوش بگفت اين سخن مرد بسيار هوش

 خاك افگنم بر كشم نام خويشه ب چنين داد پاسخ كه من كام خويش

 از آهرمنى گر ز دست بديست هر آن چيز كان نز ره ايزديست

 بدى را تن ديو رنجور باد سراسر ز ديدار من دور باد

 و گر دوستداريد و يار منيد شما گر همه كينه دار منيد

 گناهپيدا شد از بى كارگنه چو پيروزگر دادمان دستگاه

 سران را سر از كشتن آزاد شد كنون روز دادست بيداد شد

 كنيدز تن آلت جنگ بيرون  همه مهر جوئيد و افسون كنيد 

 كه اى پهلوانان فرخنده راى خروشى بر آمد ز پرده سراى

 كه بخت جفا پيشگان شد نگون خيره مريزيد خونه ازين پس ب

 ببردند نزديك پور پشنگ همه آلت لشكر و ساز جنگ

 بر اندازه بر پايگه ساختشان سپهبد منوچهر بنواختشان
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 فرستادن سر سلم را به نزد فریدون

 جهان ديده مرد جهانجوى را فرستاد شيروى راسوى دژ 

 جاىه نگه كن همه هر چه يابى ب بفرمود كان خواسته برگراى

 درگاه شاه آور آراستهه ب پيالن گردونكش آن خواستهه ب

 زدند و فرو هشت پرده سراى بفرمود تا كوس رويين و ناى

 ز هامون سوى آفريدون كشيد هامون كشيده سپه را ز دريا ب

 نيارا بديدار او بد نياز نزديك تميشه بازه چو آمد ب

 سراسر بجنبيد لشكر ز جاى ناىكرّ ۀ بر آمد ز در نال

 بياراست ساالر پيروز بخت همه پشت پيالن ز پيروزه تخت

 گوهر بياراسته همچنينه ب ديباى چينه چه با مهد زّرين ب

 زرد و بنفشجهانى شده سرخ و  چه با گونه گونه درفشان درفش

 سارى رسيد آن سپاهه م بمادد ز درياى گيالن چو ابر سياه

 فريدون پذيره بيامد براه چو آمد بنزديك شاه آن سپاه 

 ابا طوق زرين و مشكين كله همه گيل مردان چو شير يله

 دليران و هر يك چو شير ژيان پس پشت شاه اندر ايرانيان

 پس ژنده پيالن يالن دلير پيش سپاه اندرون پيل و شيره ب

 سپاه منوچهر صف بر كشيد درفش درفشان چو آمد پديد

 درخت نو آيين پر از بار نو پياده شد از باره ساالر نو

 بران تاج و تخت و كاله و نگين زمين را ببوسيد و كرد آفرين

 ببوسيد و بسترد رويش بدست فريدونش فرمود تا بر نشست

 كه اى دادگر داور راستگوى كرد روىپس آنگه سوى آسمان 

 بسختى ستم ديده را ياورم تو گفتى كه من دادگر داورم
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 همم تاج دادى هم انگشترى همم داد دادى و هم داورى

 نشست از بر تخت زر با كاله بفرمود پس تا منوچهر شاه

 درگاه شاه آمد آراستهه ب سپهدار شيروى با خواسته

 ببخشيد يك سر همه با سپاه منوچهر شاهبفرمود پس تا 

 گفتار اندر مردن فریدون

 بپژمرد برگ كيانى درخت چو اين كرده شد روز برگشت بخت

 نهاده بر خود سر هر سه شاه كرانه گزيد از بر تاج و گاه

 چنين تا زمانه سر آمد بروى پر از خون دل و پر ز گريه دو روى

 بر آمد برين روزگار دراز بازفريدون شد و نام از و ماند 

 كه كرد اى پسر سود بر كاستى همان نيكنامى به و راستى 

 بزّنار خونين ببستش ميان منوچهر بنهاد تاج كيان

 چه از زّر سرخ و چه از الژورد بر آيين شاهان يكى دخمه كرد

 بياويختند از بر عاج تاج نهادند زير اندرش تخت عاج

 چون بود رسم آيين و كيشچنان رفتند پيشبپدرود كردنش 

 شد آن ارجمند از جهان زار و خوار در دخمه بستند بر شهريار

 تو نيست مرد خردمند شاده ب جهانا سراسر فسوسى و باد

 


