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 دو چشمش پر آب و رخش زرد بود منوچهر يك هفته با درد بود

 بسر بر نهاد آن كيانى كاله بيامد منوچهر شاهبهشتم 

 برو يك سره خواندند آفرين همه پهلوانان روى زمين

 جهان را سراسر همه مژده داد چو ديهيم شاهى بسر بر نهاد 

 نيكى و پاكى و فرزانگىه ب آيين و مردانگىه داد و به ب 

 و مهرهمم خشم و جنگست و هم داد  منم گفت بر تخت گردان سپهر 

 سر تاج داران شكار منست زمين بنده و چرخ يار منست 

 همم بخت نيكى و هم بخرديست ايزديست ۀهمم دين و هم فر   

 همان آتش تيز بر زين منم كين منم ۀشب تار جويند 

ينه كفش   كاويانى درفش ۀفرازند خداوند شمشير و زر 

 ندارم دريغجنگ اندرون جان ه ب ميغ و برنده تيغ ۀفروزند 

 دم آتش از بر نشست منست گه بزم دريا دو دست منست 

 زمين را بكين رنگ ديبه كنم ز بد دست كوته كنم بدان را 

 ملك بر تخت عاج ۀفروزند گراينده گرز و نماينده تاج 

 امجهان آفرين را پرستنده امابا اين هنرها يكى بنده 

 داستانها ز يزدان زنيمهمه  همه دست بر روى گريان زنيم 

 ازويم سپاس و بدويم پناه كز و تاج و تختست ازويم سپاه 

 نيامان كهن بود گر ما نويم براه فريدون فرخ رويم 

 

 منوچهر

 پادشاهی او صد و بیست سال بود  – 1بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بگردد ز راه و بتابد ز دين هر آن كس كه در هفت كشور زمين 

 زبون داشتن مردم خويش را رنج درويش را ۀنمايند 

 رنجور مردم نماينده رنجه ب بر افراختن سر ببيشى و گنج 

 و ز آهرمن بدكنش بدترند همه نزد من سر بسر كافرند 

 ز يزدان و از منش نفرين بود هر آن كس كه او جز برين دين بود 

 كنم سر بسر كشور و مرز پست شمشير يازيم دسته و زان پس ب 

 خواندند آفرينمنوچهر را  همه پهلوانان روى زمين 

 ترا داد شاهى و تخت و كاله كه فر خ نياى تو اى نيكخواه

 موبدان ۀهمان تاج و هم فر   ترا باد جاويد تخت ردان

 همان جان ما زير پيمان تست فرمان تسته دل ما يكايك ب

 چنين گفت كاى خسرو داد راست جهان پهلوان سام بر پاى خاست

 ز تو داد و ز ما پسنديدنست ديدنستز شاهان مرا ديده بر 

 ىیگزين سواران و شيران تو ىیپدر بر پدر شاه ايران تو

 دلت شادمان بخت بيدار باد باد دارترا پاك يزدان نگه

 تخت كئى بر بهار منىه ب تو از باستان يادگار منى

 اىبزم اندرون شيد تابندهه ب اىرزم اندرون شير پايندهه ب 

 همان تخت پيروزه جاى تو باد زمين و زمان خاك پاى تو باد 

 رام بنشين و رامش گزينه آب شمشير هندى زمينه تو شستى ب 

 ترا جاى تخت است و شادى و بزم ازين پس همه نوبت ماست رزم

 ز دشمن ببند آورم اندكى شوم گرد گيتى بر آيم يكى

 و راى تو داد دلم را خرد مهر مرا پهلوانى نياى تو داد

 بسى دادش از گوهر شاهوار برو آفرين كرد بس شهريار

 پسش پهلوانان نهادند گام چو از پيش تختش گرازيد سام
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 آيين و راهه همى كرد گيتى ب خراميد و شد سوى آرامگاه
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 باستان ۀبپيوندم از گفت كنون پر شگفتى يكى داستان

 چه بازى نمود اى پسر گوش دار نگه كن كه مر سام را روزگار

 كام را ۀدلش بود جويند نبود ايچ فرزند مر سام را

 ز گلبرگ رخ داشت و ز مشك موى نگارى بد اندر شبستان اوى

يد فرزند بوداز   كه خورشيد چهر و برومند بود آن ماهش ام 

 ز بار گران تنش آزار داشت ز سام نريمان همو بار داشت 

 نگارى چو خورشيد گيتى فروز ز مادر جدا شد بران چند روز

 و ليكن همه موى بودش سپيد چهره چنان بود تابنده شيده ب

 هفته بر سام يادنكردند يك  پسر چون ز مادر بران گونه زاد

 همه پيش آن خرد كودك نوان شبستان آن نامور پهلوان 

 كه فرزند پير آمد از خوب جفت كسى سام يل را نيارست گفت 

 بر پهلوان اندر آمد دلير كردار شيره يكى دايه بودش ب

 دل بدسگاالن او كنده باد كه بر سام يل روز فرخنده باد

 پور پاك آمد از ماه روى يكى تو در اى نامجوى ۀپس پرد

 برو بر نبينى يك اندام زشت سيم و رخ چون بهشت ۀتنش نقر

 چنين بود بخش تو اى نامجوى از آهو همان كش سپيدست موى

 پرده در آمد سوى نوبهاره ب فرود آمد از تخت سام سوار

 ببود از جهان سر بسر نااميد چو فرزند را ديد مويش سپيد

 

 منوچهر

 گفتار اندر زادن زال  – 2بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  مسکو (بر اساس نسخه  ه )شاهناممتن 
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 ز دادآور آنگاه فرياد خواست بر آورد راستسوى آسمان سر 

 بهى زان فزايد كه تو خواستى كه اى برتر از كژى و كاستى

 امو گر كيش آهرمن آورده اماگر من گناهى گران كرده

 بمن بر ببخشايد اندر نهان پوزش مگر كردگار جهانه ب

 بجوشد همى در دلم خون گرم بپيچد همى تيره جانم ز شرم

 بدنشانۀ چه گويم ازين بچ   آيند و پرسند گردنكشانچو 

 پلنگ و دو رنگست و گرنه پريست ديو چيست ۀچه گويم كه اين بچ  

 نخواهم برين بوم و بر آفرين ازين ننگ بگذارم ايران زمين

 از آن بوم و بر دور بگذاشتند بفرمود پس تاش برداشتند

 اين خرد بيگانه بودبدان خانه  بجائى كه سيمرغ را خانه بود

 بر آمد برين روزگارى دراز نهادند بر كوه و گشتند باز

 ندانست رنگ سپيد از سياه گناهبى ۀچنان پهلوان زاد 

 جفا كرد بر كودك شيرخوار پدر مهر و پيوند بفگند خوار 

ه شير   كجا بچه را كرده بد شير سير يكى داستان زد برين نر 

 سپاس ايچ بر سرت ننهادمى كه گر من ترا خون دل دادمى 

 دلم بگسلد گر ز من بگسلى كه تو خود مرا ديده و هم دلى 

 پرواز بر شد دمان از بنهه ب چو سيمرغ را بچه شد گرسنه

 زمين را چو درياى جوشنده ديد يكى شير خواره خروشنده ديد

 ور و لب از شير پاكتن از جامه د ز خاراش گهواره و دايه خاك 

 سر برش خورشيد گشته بلنده ب گرد اندرش تيره خاك نژنده ب

 يافتى ز آفتاب اىمگر سايه پلنگش بدى كاشكى مام و باب 

 بزد بر گرفتش از آن گرم سنگ فرود آمد از ابر سيمرغ و چنگ

 كه بودش بدانجا كنام و گروه ببردش دمان تا بالبرز كوه
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 بدان ناله زار او ننگرند سوى بچگان برد تا بشكرند 

 كجا بودنى داشت اندر بوش ببخشود يزدان نيكى دهش

 بران خرد خون از دو ديده چكان نگه كرد سيمرغ با بچگان

 بماندند خيره بدان خوب چهر شگفتى برو بر فگندند مهر

 مهمان همى خون مزيد شيركه بى شكارى كه نازكتر آن برگزيد 

 بر آورد داننده بگشاد راز بدين گونه تا روزگارى دراز

 بر آن كوه بر روزگارى گذشت چو آن كودك خرد پر مايه گشت 

 برش كوه سيمين ميانش چو غرو يكى مرد شد چون يكى زاد سرو

 بد و نيك هرگز نماند نهان نشانش پراگنده شد در جهان 

از آن نيك پى پور با فرهى آگهى سام نريمان رسيده ب                        

 خواب دیدن سام از چگونگی کار پسر

 ز كار زمانه بر آشفته بود شبى از شبان داغ دل خفته بود

 يكى مرد بر تازى اسپ دوان چنان ديد در خواب كز هندوان

 بران برز شاخ برومند او فرزند اوه و را مژده دادى ب

 ازين در سخن چند گونه براند شد موبدان را بخواند چو بيدار

 خردتان برين هست همداستان چه گوييد گفت اندرين داستان

 زبان برگشادند بر پهلوان هر آن كس كه بودند پير و جوان

 دريا درون با نهنگه چه ماهى ب كه بر سنگ و بر خاك شير و پلنگ

 انديزدان رسانندهه ستايش ب اندهمه بچه را پروراننده

 بچه را بفگنى گنهچنان بى تو پيمان نيكى دهش بشكنى

 ى رهنماىویكه اويست بر نيك يزدان كنون سوى پوزش گراىه ب

 دل شتاب آمدش ۀاز انديش چو شب تيره شد راى خواب آمدش
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 درفشى بر افراشتندى بلند چنان ديد در خواب كز كوه هند

 سپاهى گران از پس پشت اوى جوانى پديد آمدى خوب روى

 سوى راستش نامور بخردى بدست چپش بر يكى موبدى

 زبان برگشادى بگفتار سرد يكى پيش سام آمدى زان دو مرد

 دل و ديده شسته ز شرم خداى باك ناپاك راىكه اى مرد بى

 پس اين پهلوانى چه بايد همى ترا دايه گر مرغ شايد همى

 ترا ريش و سر گشت چون خنگ بيد سپيدگر آهوست بر مرد موى 

 كه در تنت هر روز رنگيست نو پس از آفريننده بيزار شو

 كردگار ۀكنون هست پرورد پسر گر بنزديك تو بود خوار

 مهر اندرون مايه نيسته ترا خود ب كزو مهربانتر ورا دايه نيست

 دامه چو شير ژيان كاندر آيد ب بخواب اندرون بر خروشيد سام

 سران سپه را همه بر نشاند چو بيدار شد بخردانرا بخواند

 كه افگندگان را كند خواستار بيامد دمان سوى آن كوهسار

ا يكى كوه ديد  كه گفتى ستاره بخواهد كشيد سر اندر ثري 

 كه نايد ز كيوان برو بر گزند نشيمى ازو بر كشيده بلند

 ساخته چوب عوديك اندر دگر  فرو برده از شيز و صندل عمود

 بدان هيبت مرغ و هول كنام بدان سنگ خارا نگه كرد سام 

 نه از دست رنج و نه از آب و خاك يكى كاخ بد تارك اندر سماك 

 دد و دام را بر چنان جايگاه ره بر شدن جست و كى بود راه

 بماليد رخسارگان بر زمين ابر آفريننده كرد آفرين

 ز روشن روان و ز خورشيد و ماه جايگاههمى گفت كاى برتر از 

 نه از تخم بد گوهر آهرمنست گرين كودك از پاك پشت منست 

 مرين پر گنه را تو اندر پذير ازين بر شدن بنده را دست گير
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 كه اى ديده رنج نشيم و كنام چنين گفت سيمرغ با پور سام

 سر افرازتر كس ميان مهان پدر سام يل پهلوان جهان

 ترا نزد او آب روى آمدست بدين كوه فرزند جوى آمدست

 نزديك او آرمت آزاربى روا باشد اكنون كه بر دارمت

 كه سير آمدستى همانا ز جفت سيمرغ بنگر كه دستان چه گفته ب 

 دو پر  تو فر  كاله منست نشيم تو رخشنده گاه منست 

 كيانى كالهببينى و رسم  چنين داد پاسخ كه گر تاج و گاه 

 يكى آزمايش كن از روزگار كاره مگر كاين نشيمت نيايد ب 

 فر  من ۀخجسته بود ساي ابا خويشتن بر يكى پر  من

 ور از نيك و بد گفت و گوى آورند گرت هيچ سختى بروى آورند

 ببينى هم اندر زمان فر  من يكى پر  من بر آتش بر افگن

گانت بر آوردهابا  امكه در زير پر ت بپرورده  امبچ 

 آرم بدين جايگاه آزارتبى همان گه بيايم چو ابر سياه 

 كه در دل مرا مهر تو دلگسل فرامش مكن مهر دايه ز دل 

 ابر اندر افراشتشه گرازان ب دلش كرد پدرام و بر داشتش

 زير برش موى سره رسيده ب ز پروازش آورد نزد پدر

 پدر چون بديدش بناليد زار تنش پيلوار و برخ چون بهار

 نيايش همى بآفرين بر فزود فرو برد سر پيش سيمرغ زود

 همى تاج و تخت كئى را سزيد سراپاى كودك همى بنگريد

 دل پهلوان دست شمشير جوى برو بازوى شير و خورشيد روى

د لب و رخ بمانند خون سپيدش مژه ديدگان قيرگون  چو بس 

 بر آن پاك فرزند كرد آفرين دل سام شد چون بهشت برين

 گذشته مكن ياد و دل گرم كن بمن اى پسر گفت دل نرم كن
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 از آن پس كه آوردمت باز دست منم كمترين بنده يزدان پرست

 كه دل بر تو هرگز ندارم سترگ از خداى بزرگ امپذيرفته

 ازين پس چه خواهى تو چونان سزد بجويم هواى تو از نيك و بد

 بپوشيد و از كوه بگزارد پاى يكى پهلوانى قباى تنش را

 خسرو آراى خواست ۀهمان جام فرود آمد از كوه و باالى خواست

 گشاده دل و شادكام آمدند سپه يك سره پيش سام آمدند

 بر آمد يكى گرد مانند نيل تبيره زنان پيش بردند پيل

 همان زنگ زرين و هندى دراى ناىخروشيدن كوس با كر  

 بدان خر مى راه بگذاشتند سواران همه نعره بر داشتند

 شد آن روى روميش زنگى نژاد چو اندر هوا شب علم برگشاد 

 بخفتند و يكبار دم بر زدند بران دشت هامون فرود آمدند 

 يكى خيمه زد از حرير سپيد چو بر چرخ گردان درفشنده شيد 

 آمدندابا پهلوانى فزون  بشادى بشهر اندرون آمدند
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 كه سام آمد از كوه با فرهى يكايك بشاه آمد اين آگهى

 بسى از جهان آفرين كرد ياد بدان آگهى شد منوچهر شاد

 شود تازيان پيش سام سوار نوذر نامداربفرمود تا 

 بدان شادمانى كه بگشاد روى كند آفرين كيانى بر اوى

 شود تا سخنها كند خواستار بفرمايدش تا سوى شهريار

 بديدار ايشان شود شادكام ببيند يكى روى دستان سام 

 بر آيين خسرو پرستان شود وزين جا سوى زابلستان شود 

 يكى نو جهان پهلوان را بديد نيرم رسيدچو نوذر بر سام 

 گرفتند مر يكدگر را كنار فرود آمد از باره سام سوار

 از يشان بدو داد نوذر پيام ز شاه و ز گردان بپرسيد سام

 زمين را ببوسيد سام سترگ چو بشنيد پيغام شاه بزرگ

 كش بفرمود ديهيم جوىچنان دوان سوى درگاه بنهاد روى

 سپهبد پذيره شدش از كنار نزديكى شهرياره چو آمد ب 

 پياده شد از باره بگذارد گام درفش منوچهر چون ديد سام 

 مر آن پاك دل گرد خسرو پرست منوچهر فرمود تا بر نشست 

 چه ديهيم دار و چه ديهيم جوى سوى تخت و ايوان نهادند روى 

 كاله بزرگى بسر بر نهاد منوچهر بر گاه بنشست شاد

 و شادكام دلنشستند روشن يك دست سامه يك دست قارن به ب

 

 منوچهر

 آگه شدن منوچهر از کار سام و زال زر  – 3بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بزر ين عمود و بزر ين كاله پس آراسته زال را پيش شاه

 شگفتى بماند اندر و شهريار گرازان بياورد ساالر بار

 تو گفتى كه آرام جانست و مهر بران برز باالى آن خوب چهر 

 زنهار داره اين را بكه از من تو  چنين گفت مر سام را شهريار 

 كس شادمانه مشو جز بدوىه ب بخيره ميازارش از هيچ روى 

 دل هوشمندان و آهنگ شير كه فر  كيان دارد و چنگ شير 

 و زان تا چرا خوار شد ارجمند پس از كار سيمرغ و كوه بلند 

 هم از آشكارا هم اندر نهفت يكايك همه سام با او بگفت 

 كه چون گشت با او سپهر از فراز و ز افگندن زال بگشاد راز 

 بسيار ساله پر از داستان شد ب سرانجام گيتى ز سيمرغ و زال 

 البرز كوه اندر آن زشت جاىه ب فرمان گيهان خداىه برفتم ب 

 سپهريست گفتى ز خارا بر آب يكى كوه ديدم سر اندر سحاب 

 هر سو برو بسته راه گزند ز برو بر نشيمى چو كاخ بلند 

 تو گفتى كه هستند هر دو همال مرغ و زال ۀبدو اندرون بچ   

 بدل راحت آمد هم از ياد اوى همى بوى مهر آمد از باد اوى

 نيازبى ۀكه اى آفرينند رازه ابا داور راست گفتم ب 

 فرمان توه نگردد فلك جز ب هر جاى برهان توه رسيده ب 

 پيش خداوند خورشيد و ماهه ب با تنى پر گناه اميكى بنده 

 چيزى دگر نيستم دسترسه ب خشايش تست بسه باميدم ب 

 بخوارى و زارى بر آورده را مرغ پرورده را ۀتو اين بند 

 مزد گوشت هنگام پستان شير همى پر  پوشد بجاى حرير 

 من باز بخش و دلم بر فروزه ب بد مهرى من روانم مسوزه ب 

 نيايش همان گه پذيرفته شد فرمان يزدان چو اين گفته شده ب 
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 همى حلقه زد بر سر مرد گبر ابره بزد پر  سيمرغ و بر شد ب 

 گرفته تن زال را بر كنار ز كوه اندر آمد چو ابر بهار 

 اىكه در مهر باشد و را مايه اىبپيش من آورد چون دايه 

 آشكاراش كردم نهانهمه  من آوردمش نزد شاه جهان 

 بازگشتن زال به زابلستان

 ستاره شناسان و هم بخردان بفرمود پس شاه با موبدان

 بران اختر از بخت ساالر كيست كه جويند تا اختر زال چيست

 همى داستان از چه خواهد زدن چو گيرد بلندى چه خواهد بدن

 نشاناز اختر گرفتند پيدا  هم اندر زمان شناسانستاره

 كه شادان بزى تا بود روزگار بگفتند با شاه ديهيم دار 

 سرافراز و هشيار و گرد و سوار كه او پهلوانى بود نامدار

 دل پهلوان از غم آزاد شد چو بشنيد شاه اين سخن شاد شد

 كه كردند هر كس بدو آفرين يكى خلعتى ساخت شاه زمين

 زر ين نيامه هندى بز شمشير  زر ين ستامه از اسپان تازى ب

 ز گستردنيهاى بسيار مر ز دينار و خز و ز ياقوت و زر

 همه گوهرش پيكر و زرش بوم ديباى رومه غالمان رومى ب

 چه از زر  سرخ و چه از سيم خام زبرجد طبقها و پيروزه جام

 همه پيش بردند فرمان بران پر از مشك و كافور و پر زعفران

 همان نيزه و تير و گرز گران برگستوانهمان جوشن و ترگ و 

 همان مهر ياقوت و زر ين كمر همان تخت پيروزه و تاج زر

 سراسر ستايش بسان بهشت و زان پس منوچهر عهدى نوشت

 درياى سنده ز درياى چين تا ب همه كابل و زابل و ماى و هند
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ى نوشتند عهدى درسته ب ستز زابلستان تا بدان روى ب    نو 

 پس اسپ جهان پهلوان خواستند چو اين عهد و خلعت بياراستند 

 كه اى مهربان مهتر داد و راست چو اين كرده شد سام بر پاى خاست

 چو تو شاه ننهاد بر سر كاله ز ماهى بر انديشه تا چرخ ماه

 زمانه همى از تو رامش برد خوى و خرده داد و به مهر و به ب

 مبادا ز تو نام تو يادگار خوارچشم تو ه همه گنج گيتى ب

 پيل كوس ۀببستند بر كوه فرود آمد و تخت را داد بوس

 نظاره برو بر همه شهر و كوى سوى زابلستان نهادند روى

 خبر شد ز ساالر گيتى فروز نزديكى نيمروزه چو آمد ب

 گلش مشك سارا بد و زر  خشت بياراسته سيستان چون بهشت

 بسى زعفران و درم بيختند بسى مشك و دينار بر ريختند 

 سراسر ميان كهان و مهان يكى شادمانى بد اندر جهان

 ز گيتى سوى سام بنهاد روى هر آنجا كه بد مهترى نامجوى

 برين پاك دل نامور پهلوان اين جوان كه فرخنده بادا پى

 افشاندندابر زال زر گوهر  چو بر پهلوان آفرين خواندند

 همى داد چيز و همى راند كام نشست آنگهى سام با زيب و جام 

 خردمند بود و جهاندار بود خلعت سزاوار بوده كسى كو ب 

 برترى خواستند ۀهمه پاي خلعت آراستند شانبر اندازه 

 پادشاهی دادن سام زال را

 سخنهاى بايسته چندى براند جهان ديدگان را ز كشور بخواند

 كه اى پاك و بيدار دل موبدان چنين گفت با نامور بخردان

 راهه كه لشكر همى راند بايد ب چنين است فرمان هشيار شاه
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 همى راند خواهم سپاهى گران سوى گرگساران و مازندران

 ست و جفت جگركه همتاى جان نزد شما اين پسره بماند ب 

 برفشاند همىمژه خون دل  دل و جانم ايدر بماند همى

 يكى بيهده ساختم داورى بگاه جوانى و كند آورى

 ارج نشناختم دانشىز بى پسر داد يزدان بيانداختم

 همان آفريننده بگماشتش گرانمايه سيمرغ برداشتش

 مرا خوار بد مرغ را ارجمند بپرورد او را چو سرو بلند

 بازجهاندار يزدان بمن داد  چو هنگام بخشايش آمد فراز

 نزد شما يادگار منسته ب بدانيد كين زينهار منست

 همه راه و راى بلندش دهيد گراميش داريد و پندش دهيد

 كه داد و دهش گير و آرام جوى سوى زال كرد آنگهى سام روى

 جهان سربسر زير فرمان تست چنان دان كه زابلستان خان تست

 تو شادتردل دوستداران  ترا خان و مان بايد آبادتر 

 كم بيش تسته دلم شاد و غمگين ب كليد در گنجها پيش تست 

 كه چون زيست خواهم من ايدر نوان سام آنگهى گفت زال جوانه ب 

 مدارم كه آمد گه آشتى جدا پيشتر زين كجا داشتى 

 من آنم سزد گر بنالم ز داد كسى كو ز مادر گنه كار زاد 

 چميدن بخاك و چريدن ز خون گهى زير چنگال مرغ اندرون 

 چنين پروراند مرا روزگار كنون دور ماندم ز پروردگار 

 بدين با جهاندار پيگار نيست ز گل بهره من بجز خار نيست 

 بپرداز و برگوى هرچت هواست بدو گفت پرداختن دل سزاست 

 چنين زد ترا ز اختر نيك راى ستاره شمر مرد اختر گراى 

 هم ايدر سپاه و هم ايدر كاله كه ايدر ترا باشد آرامگاه 
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 هم ايدر بگسترد بايدت مهر گذر نيست بر حكم گردان سپهر 

 سواران و مردان دانش پژوه كنون گرد خويش اندر آور گروه

 كه يابى ز هر دانشى رامشى بياموز و بشنو ز هر دانشى

 داد دادن بسيچهمه دانش و  ز خورد و ز بخشش مياساى هيچ

 هوا قيرگون شد زمين آبنوس بگفت اين و برخاست آواى كوس

 بر آمد ز دهليز پرده سراى خروشيدن زنگ و هندى دراى

 يكى لشكرى ساخته جنگجوى سپهبد سوى جنگ بنهاد روى

 بدان تا پدر چون گذارد سپاه بشد زال با او دو منزل براه

 شگفتى خروشيدن اندر گرفت پدر زال را تنگ در بر گرفت

 شود شادمان سوى تخت و كاله بفرمود تا باز گردد ز راه

 كه تا چون زيد تا بود نيك نام بيامد پر انديشه دستان سام

 بسر بر نهاد آن فروزنده تاج نشست از بر نامور تخت عاج

 ابا طوق زر ين و زر ين كمر گاوسرۀ ابا ياره و گرز

 پژوهيد هر كار و هر چيز راند موبدانرا بخواندز هر كشورى 

 سواران جنگى و كين آوران آورانو دين شناسانستاره

 زدندى همى راى بر بيش و كم همه شب و روز بودند با او ب

 از افروختن ستتو گفتى ستاره چنان گشت زال از بس آموختن 

 جهان كس نديدكه چون خويشتن در  جايى رسيده دانش به راى و به ب 

 ابر سام و بر زال گسترده مهر بدين سان همى گشت گردان سپهر 
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 كه در پادشاهى بجنبد ز جاى چنان بد كه روزى چنان كرد راى

 كه با او يكى بودشان راى و كيش رفت با ويژه گردان خويش برون

 سوى كابل و دنبر و مرغ و ماى سوى كشور هندوان كرد راى 

 مى و رود و رامشگران خواستى بهر جايگاهى بياراستى 

 بر آيين و رسم سراى سپنج گشاده در گنج و افگنده رنج 

 و دل شادمانگرازان و خندان  ز زابل بكابل رسيد آن زمان

 زبردست با گنج و گسترده كام يكى پادشا بود مهراب نام

 رفتن تذروه رخ چون بهار و به ب كردار آزاده سروه باال به ب 

 دو كتف يالن و هش موبدان دل بخردان داشت و مغز ردان 

 بكابل همه بوم و بر داشتى ز ضحاك تازى گهر داشتى

 رزمش نبود ايچ تاوه با او ب كه همى داد هر سال مر سام ساو

 ز كابل بيامد بهنگام بام چو آگه شد از كار دستان سام

 خواسته ای غالمان و هر گونه ابا گنج و اسپان آراسته

 ز ديباى زربفت و چينى حرير ز دينار و ياقوت و مشك و عبير

 يكى طوق زر ين زبرجدنگار يكى تاج با گوهر شاهوار

 كه مهراب آمد بدين فر هى سام آگهىدستان ه چو آمد ب

 آيين يكى پايگه ساختشه ب پذيره شدش زال و بنواختش

 گشاده دل و بزم ساز آمدند سوى تخت پيروزه باز آمدند

 

 منوچهر

 آمدن زال به نزد مهراب کابلی  – 4بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  17
 

 
 

 

 نشستند بر خوان با فرخان يكى پهلوانى نهادند خوان

 نگه كرد مهراب را پور سام د و جامآورمى مى ۀگسارند

 دلش تيزتر گشت در كار او ديدار اوخوش آمد هماناش 

 نگه كرد زال اندر آن برز و يال چو مهراب برخاست از خوان زال

 زين كه بندد كمر تركه زيبنده چنين گفت با مهتران زال زر 

 چنين گفت كاى پهلوان جهان يكى نامدار از ميان مهان

 ترستكه رويش ز خورشيد روشن او يكى دخترست ۀپس پرد

 باال چو ساجه رخ چون بهشت و به ب كردار عاجه سر تا بپايش بز 

 بندپاى ۀسرش گشته چون حلق بران سفت سيمينش مشكين كمند

 ز سيمين برش رسته دو ناروان رخانش چو گلنار و لب ناردان

 مژه تيرگى برده از پر  زاغ دو چشمش بسان دو نرگس بباغ

 پوشيده از مشك نازبرو توز  دو ابرو بسان كمان طراز

 پر آرايش و رامش و خواسته بهشتيست سرتاسر آراسته

 چنان شد كزو رفت آرام و هوش جوشه بر آورد مر زال را دل ب

 و هال خوردناديده بر گشت بىه ب شب آمد پر انديشه بنشست زال

 چو ياقوت شد روى گيتى سپيد چو زد بر سر كوه بر تيغ شيد 

 زر ين نيامه برفتند گردان ب در بار بگشاد دستان سام 

 چو باالى پر مايگان خواستند در پهلوان را بياراستند 

 زال زابل خداى ۀسوى خيم برون رفت مهراب كابل خداى 

 خروش آمد از در كه بگشاى راه نزديكى بارگاهه چو آمد ب 

 نو بسان درختى پر از بار بر پهلوان اندرون رفت گو 

 ازان انجمن سر بر افراختش دل زال شد شاد و بنواختش 

 ز تخت و ز مهر و ز تيغ و كاله بپرسيد كز من چه خواهى بخواه 
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 رواسر افراز و پيروز و فرمان بدو گفت مهراب كاى پادشا 

 كه آن آرزو بر تو دشوار نيست مرا آرزو در زمانه يكيست 

 چو خورشيد روشن كنى جان من شادى سوى خان منه كه آيى ب 

 بخان تو اندر مرا جاى نيست چنين داد پاسخ كه اين راى نيست 

 همان شاه چون بشنود داستان نباشد بدين سام همداستان 

 شويم پرستانبت ۀسوى خان و مستان شويم گساريمكه ما مى 

 بديدار تو راى فر خ نهم جزان هر چه گويى تو پاسخ دهم 

 بدل زال را خواند ناپاك دين چو بشنيد مهراب كرد آفرين 

 همى آفرين خواند بر بخت اوى خرامان برفت از بر تخت اوى 

 چون سزيدستودش فراوان چنان چو دستان سام از پسش بنگريد 

 زبان از ستودنش كوتاه بود از ان كو نه هم دين و هم راه بود 

 را ز ديوانگان داشتندمر او  برو هيچكس چشم نگماشتند 

 چنان گرم ديدند با گفت و گوى چو روشن دل پهلوان را بدوى 

 همان كز پس پرده بودش نهان مر او را ستودند يك يك مهان 

 ز بايستگى هم ز شايستگى ز باال و ديدار و آهستگى 

 خرد دور شد عشق فرزانه گشت دل زال يكباره ديوانه گشت 

 بگويد برين بر يكى داستان سپهدار تازى سر راستان 

 خم چرخ گردان نهفت منست چرمه جفت منست امكه تا زنده 

 بنزد خردمند رسوا شوم عروسم نبايد كه رعنا شوم 

 بر ان كار بنهاد پيوسته دل از انديشگان زال شد خسته دل

 آبروىمگر تيره گردد ازين  همى بود پيچان دل از گفت گوى 

 مهره دل زال آگنده يك سر ب همى گشت يك چند بر سر سپهر 
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 برفت و بيامد از ان بارگاه چنان بد كه مهراب روزى پگاه

 همى گشت بر گرد بستان خويش كرد سوى شبستان خويشگذر 

 ماه روى ۀچو سيندخت و روداب دو خورشيد بود اندر ايوان او

 سراپاى پر بوى و رنگ و نگار بياراسته همچو باغ بهار

 همى نام يزدان بروبر بخواند رودابه اندر بمانده شگفتى ب

 بر كاله سربه نهاده ز عنبر  يكى سرو ديد از برش گرد ماه

 بسان بهشتى پر از خواسته ديبا و گوهر بياراستهه ب

 ز خوشاب بگشاد عناب را بپرسيد سيندخت مهراب را

 كه كوتاه باد از تو دست بدى كه چون رفتى امروز و چون آمدى

 همى تخت ياد آيدش گر كنام چه مردست اين پير سر پور سام

 سپارد همىپى نامداران  خوى مردمى هيچ دارد همى

 كه اى سرو سيمين بر ماه روى چنين داد مهراب پاسخ بدوى

 پى زال زر كس نيارد سپرد بگيتى در از پهلوانان گرد

 نه بينى نه بر زين چنو يك سوار چو دست و عنانش بر ايوان نگار

 كردار درياى نيله دو دستش ب دل شير نر دارد و زور پيل 

 چو در جنگ باشد سر افشان بود چو بر گاه باشد در افشان بود 

 جوان سال و بيدار و بختش جوان ارغوان ۀرخش پژمرانند

 بزين اندرون تيز چنگ اژدهاست بكين اندرون چون نهنگ بالست 

 

 منوچهر

 پرسیدن همسر مهراب از دستان ویژگیهای او را  – 5بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 خنجر آبگون ۀفشانند خونه خاك در كين بۀ نشانند 

 مردم عيب جوىبگويد سخن  از آهو همان كش سپيدست موى

 ى كه دلها فريبد همىیتو گو سپيدى مويش بزيبد همى

 بر افروخت و گلنارگون كرد روى چو بشنيد رودابه آن گفت گوى

 از و دور شد خورد و آرام و هال دلش گشت پر آتش از مهر زال

 آيين و خوىه راى و به دگر شد ب چو بگرفت جاى خرد آرزوى
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 پرستنده و مهربان بنده بود و را پنج ترك پرستنده بود

 كه بگشاد خواهم نهان از نهفت بدان بندگان خردمند گفت

 غمگسار منيدپرستنده و  شما يك بيك راز دار منيد

 همه ساله با بخت همره بويد بدانيد هر پنج و آگه بويد

 از و بر شده موج تا آسمان كه من عاشقم همچو بحر دمان

 بخواب اندر انديشه زو نگسلم پر از پور سامست روشن دلم

 شب و روزم انديشه چهر اوست هميشه دلم در غم مهر اوست

 چگوييد و با من چه پيمان كنيد كنون اين سخن را چه درمان كنيد 

 دل و جانم از رنج پرداختن يكى چاره بايد كنون ساختن

 كه بيكارى آمد ز دخت ردان پرستندگان را شگفت آمد آن

 چو اهرمن از جاى برخاستند همه پاسخش را بياراستند

 سرافراز بر دختران مهان كه اى افسر بانوان جهان

 ميان بتان در چو روشن نگين ستوده ز هندوستان تا بچين

 چو رخسار تو تابش پرو نيست بباالى تو بر چمن سرو نيست

 فرستد همى سوى خاور خداى نگار رخ تو ز قنوج و راى

 پدر را بنزد تو آزرم نيست ترا خود بديده درون شرم نيست

 تو خواهى كه گيرى مر او را ببر كه آن را كه اندازد از بر پدر

 نشانى شده در ميان گروه مرغ باشد بكوه كه پرورده

 

 منوچهر

 رای زدن رودابه با کنیزکان  – 6بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نه ز آن كس كه زايد بباشد نژاد كس از مادران پير هرگز نزاد

د شير بوى   شگفتى بود گر شود پير جوى چنين سرخ دو بس 

 بايوانها صورت چهر تست جهانى سراسر پر از مهر تست

 شوىز چرخ چهارم خور آيدت  ترا با چنين روى و باالى و موى

 چو از باد آتش دلش بر دميد چو رودابه گفتار ايشان شنيد

 بتابيد روى و بخوابيد چشم بريشان يكى بانگ برزد بخشم

 بابرو ز خشم اندر آورد خم و ز ان پس بچشم و بروى دژم

 شنيدن نيرزيد گفتارتان چنين گفت كين خام پيكارتان

 داران ايران زميننه از تاج  نه قيصر بخواهم نه فغفور چين

 ابا بازوى شير و با برز و يال بباالى من پور سامست زال

 مرا او بجاى تنست و روان گرش پير خوانى همى گر جوان

 همان دوستى از شنيده گزيد مرا مهر او دل نديده گزيد 

 بسوى هنر گشتمش مهر جوى برو مهربانم نه بر روى و موى 

 چو بشنيد دل خسته آواز او پرستنده آگه شد از راز او

 ايمبدل مهربان و پرستنده ايمبآواز گفتند ما بنده

 نيايد ز فرمان تو جز بهى نگه كن كنون تا چه فرمان دهى

 نگر تا نداند كسى اين سخن يكى گفت زيشان كه اى سرو بن 

 ببند و فسون چشمها دوختن اگر جادويى بايد آموختن

يم با مرغ و جادو  بپوئيم و در چاره آهو شويم شويم بپر 

 بنزديك او پايگاه آوريم مگر شاه را نزد ماه آوريم 

 رخان معصفر سوى بنده كرد لب سرخ رودابه پر خنده كرد

 درختى برومند كارى بلند كه اين گفته را گر شوى كار بند

 برش تازيان بر كنار آورد كه هر روز ياقوت بار آورد
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 بنهاد روى چارهبدان چاره بى پرستنده برخاست از پيش اوى

 سر زلف بر گل بپيراستند بديباى رومى بياراستند

م بهارز هر بوى و رنگى چو  برفتند هر پنج تا رودبار  خر 

 لب رود لشكرگه زال بود مه فرودين و سر سال بود

 رخان چون گلستان و گل در كنار همى گل چدند از لب رودبار

 بپرسيد كين گل پرستان كيند نگه كرد دستان ز تخت بلند

 كه از كاخ مهراب روشن روان چنين گفت گوينده با پهلوان

 كابلستانفرستد همى ماه  پرستندگان را سوى گلستان

 كمان خواست از ترك و بفراخت يال بنزد پرى چهرگان رفت زال

 خشيشار ديد اندر آن رودبار پياده همى رفت جويان شكار

 بدست جهان پهلوان در نهاد كمان ترك گلرخ بزه بر نهاد 

 يكى تير بنداخت اندر شتاب نگه كرد تا مرغ برخاست ز آب

ى شده آب رود چكان ز پروازش آورد گردان فرود  خون و وش 

 بياور تو آن مرغ افگنده پر بترك آنگهى گفت زان سو گذر 

 خراميد نزد پرستنده ترك بكشتى گذر كرد ترك سترگ 

 سخن گوى و بگشاى شيرين زبان پرستنده پرسيد كاى پهلوان

 چه مردست و شاه كدام انجمن كه اين شير بازو گو پيل تن

 چه سنجد بپيش اندرش بدگمان از كمان كه بگشاد زين گونه تير

 

 منوچهر

 رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال زر  – 7بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بتير و كمان بر چنين كامگار زين سوار ترنديديم زيبنده

 مكن گفت ازين گونه از شاه ياد پرى روى دندان بلب بر نهاد

 كه دستانش خوانند شاهان بنام شه نيمروز ست فرزند سام

 ازين سان نبيند يكى نامدار بگرد جهان گر بگردد سوار

 بخنديد و گفتش كه چندين مگوى پرستنده با كودك ماه روى

 بيك سر ز شاه تو برتر بپاى كه ماهيست مهراب را در سراى

 يكى ايزدى بر سر از مشك تاج بباالى ساج است و همرنگ عاج

 ستون دو ابرو چو سيمين قلم دو نرگس دژم و دو ابرو بخم

 بندپاى سر زلف چون حلقه دهانش بتنگى دل مستمند

 پر از الله رخسار و پر مشك موى دو جادوش پر خواب و پر آب روى 

 چنو در جهان نيز يك ماه نيست نفس را مگر بر لبش راه نيست

 همى كرد وصف رخ آن نگار پرستندگان هر يكى آشكار 

 كند آشنا با لب پور سام بدين چاره تا آن لب لعل فام 

 كه با ماه خوبست رخشنده مهر چنين گفت با بندگان خوب چهر 

 بود كاب را ره بدين جوى نيست و ليكن بگفتن مگر روى نيست 

 بماند بآسانى اندر نهفت دالور كه پرهيز جويد ز جفت 

 نبايد شنيدنش ننگ سخن بدان تاش دختر نباشد ز بن 

 بنشست و گسترد پرچو بر خايه  چنين گفت مر جفت را باز نر 

 ز پشت پدر خايه بيرون كنم كزين خايه گر مايه بيرون كنم 

 بپرسيد از و نامور پور سام از يشان چو برگشت خندان غالم

 گشاده لب و سيم دندان شدى كه با تو چه گفت آن كه خندان شدى

 ز شادى دل پهلوان شد جوان بگفت آنچه بشنيد با پهلوان

 كه رو مر پرستندگان را بگوى دك ماه روىچنين گفت با ري
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 مگر با گل از باغ گوهر بريد كه از گلستان يك زمان مگذريد

 گرانمايه ديباى زربفت پنج درم خواست و دينار و گوهر ز گنج

 كسى را مگوييد و پنهان بريد بفرمود كين نزد ايشان بريد

 فرستم برازبدان تا پيامى  نبايد شدن رويشان سوى كاخ باز

 ابا گرم گفتار و دينار و گنج برفتند زى ماه رخسار پنج

 پيام جهان پهلوان زال زر بديشان سپردند زر و گهر

 كه هرگز نماند سخن در نهفت پرستنده با ماه ديدار گفت

 سه تن نانهانست و چار انجمن مگر آنكه باشد ميان دو تن

 برازست با ما سراىسخن گر  بگوى اى خردمند پاكيزه راى

 كه آمد بدام اندرون شير نر پرستنده گفتند يك با دگر

 بجاى آمد و اين بود نيك فال كنون كار رودابه و كام زال 

 كه بود اندر آن كار دستور شاه بيامد سيه چشم گنجور شاه

 همى گفت پيش سپهبد براز سخن هر چه بشنيد از آن دلنواز

يد خورشيد كابلستان گلستانسپهبد خراميد تا   بر ام 

 برفتند و بردند پيشش نماز پرى روى گلرخ بتان طراز

 ز باال و ديدار آن سرو بن سپهبد بپرسيد از يشان سخن

 بدان تا بخوى وى اندر خورد ز گفتار و ديدار و راى و خرد 

 بكژى نگر نفگنيد ايچ بن بگوئيد با من يكايك سخن

 بود آبروى تانبنزديك من بود گفت و گوى تاناگر راستى 

 بزير پى پيلتان بسپرم و گر هيچ كژى گمانى برم

 بپيش سپهبد زمين داد بوس رخ الله رخ گشت چون سند روس

 نزايد كس اندر ميان مهان چنين گفت كز مادر اندر جهان

 بپاكى دل و دانش و راى او بديدار سام و بباالى او
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 بدين برز باال و بازوى شير پهلوان دلير دگر چون تو اى

 عبيرست گوئى مگر بوى تو همى مى چكد گوئى از روى تو

 يكى سرو سيمست با رنگ و بوى سه ديگر چو رودابه ماه روى

 بسرو سهى بر سهيل يمن ز سر تا بپايش گلست و سمن

 فرو هشته بر گل كمند از كمين از آن گنبد سيم سر بر زمين

 بياقوت و زمرد تنش تافته بمشك و بعنبر سرش بافته 

 فگندست گوئى گره بر گره سر زلف و جعدش چو مشكين زره 

 برو كرده از غاليه صد رقم ده انگشت برسان سيمين قلم 

 برو ماه و پروين كنند آفرين چون او نبيند بچين آراىبت

 نرمسخنهاى شيرين بآواى  سپهبد پرستنده را گفت گرم

 يكى راه جستن بنزديك اوى كه اكنون چه چارست با من بگوى

 همه آرزو ديدن چهر اوست كه ما را دل و جان پر از مهر اوست

 گذاريم تا كاخ سرو سهى پرستنده گفتا چو فرمان دهى

 ز گفتار و ديدار روشن روان ز فرخنده راى جهان پهلوان 

 اندرون نيست واژونهميان  فريبيم و گوئيم هر گونه

 لبش زى لب پور سام آوريم بدام آوريم بويشسر مشك

 بنزديك ديوار كاخ بلند خرامد مگر پهلوان با كمند

 شود شير شاد از شكار بره كند حلقه در گردن كنگره

 دلش گشت با كام و شادى همال برفتند خوبان و برگشت زال
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 بدست اندرون هر يك از گل دو شاخ رسيدند خوبان بدرگاه كاخ

 زبان كرد گستاخ و دل كرد تنگ نگه كرد دربان برآراست جنگ

 چون شويدشگفت آيدم تا شما  ز درگاه بيرون شويد گهكه بى

 بتنگى دل از جاى برخاستند بتان پاسخش را بياراستند

 براه گالن ديو واژونه نيست كه امروز روزى دگر گونه نيست

 ز روى زمين شاخ سنبل چنيم بهار آمد از گلستان گل چنيم

 نبايد گرفتن بدان هم شمار نگهبان در گفت كامروز كار

 زابل نبود سراپرده شاه كه زال سپهبد بكابل نبود

 بزين اندر آرد بشبگير پاى نبينيد كز كاخ كابل خداى

 هم آنگاه پست تانكند بر زمين اگرتان ببيند چنين گل بدست

 نشستند و با ماه گفتند راز شدند اندر ايوان بتان طراز

 بپرسيد رودابه از كم و بيش نهادند دينار و گوهر بپيش

 بديدن بهست ار بآواز و نام كه چون بودتان كار با پور سام

 چو با ماه جاى سخن يافتند پرى چهره هر پنج بشتافتند

 همش زيب و هم فر  شاهنشهى كه مرديست برسان سرو سهى

 سوارى ميان الغر و بر فراخ همش رنگ و بوى و همش قد و شاخ 

د رخانش چو خون دو چشمش چو دو نرگس قيرگون  لبانش چو بس 

 فرهيون ران و موبد دل و شاه كف و ساعدش چون كف شير نر 

 

 منوچهر

 کنیزکان به نزد رودابهبازگشتن   – 8بخش 
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 از آهو همين است و اين نيست ننگ سراسر سپيدست مويش برنگ

 چو سيمين زره بر گل ارغوان سر جعد آن پهلوان جهان 

 و گر نيستى مهر نفزايدى كه گوئى همى خود چنان بايدى

 دل پر اميدز ما بازگشتست  نويد ايمشبديدار تو داده

 بفرماى تا بر چه گرديم باز كنون چاره كار مهمان بساز

 كه ديگر شدستى براى و سخن چنين گفت با بندگان سرو بن

 چنان پير سر بود و پژمرده بود همان زال كو مرغ پرورده بود

 سهى قد و زيبا رخ و پهلوان بديدار شد چون گل ارغوان

 زان پس بها خواستى بگفتار و رخ من بپيشش بياراستى 

 رخان هم چو گلنار آگنده داشت همى گفت و لب را پر از خنده داشت

 چنين گفت كاكنون ره چاره جوى پرستنده با بانوى ماه روى

 سرانجام اين كار فرخنده باد كه يزدان هر آنچت هوا بود داد

م بهار  ز چهر بزرگان برو بر نگار يكى خانه بودش چو خر 

 طبقهاى زر ين بپيراستند چينى بياراستندبديباى 

 مى و مشك و عنبر بر آميختند عقيق و زبرجد برو ريختند

 بروشن گالب اندر آشامشان همه زر و پيروزه بد جامشان

 سمن شاخ و سنبل بديگر كران بنفشه گل و نرگس و ارغوان

 بر آمد همى تا بخورشيد بوى از آن خانه دخت خورشيد روى
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 در حجره بستند و گم شد كليد چو خورشيد تابنده شد ناپديد

 كه شد ساخته كار بگذار گام پرستنده شد سوى دستان سام

 مردم جفت جوى چنانچون بود سپهبد سوى كاخ بنهاد روى

 چو سرو سهى بر سرش ماه تام بر آمد سيه چشم گلرخ ببام

 پديد آمد آن دختر نامدار چو از دور دستان سام سوار

 كه شاد آمدى اى جوانمرد شاد دو بيجاده بگشاد و آواز داد

 خم چرخ گردان زمين تو باد درود جهان آفرين بر تو باد 

 برنجيدت اين خسروانى دو پاى پياده بدين سان ز پرده سراى

 نگه كرد و خورشيد رخ را بديد سپهبد كزان گونه آوا شنيد

 بجاى گل سرخ ياقوت خاك شده بام از آن گوهر تابناك 

 درودت ز من آفرين از سپهر چنين داد پاسخ كه اى ماه چهر

 خروشان بدم پيش يزدان پاك چه مايه شبان ديده اندر سماك

 نمايد مرا رويت اندر نهان خداى جهان همى خواستم تا

 بدين خوب گفتار با ناز تو كنون شاد گشتم بآواز تو

 چه پرسى تو بر باره و من بكوى يكى چاره راه ديدار جوى 

 سر شعر گلنار بگشاد زود پرى روى گفت سپهبد شنود 

 كس از مشك زان سان نپيچد كمند كمندى گشاد او ز سرو بلند 

 بران غبغبش نار بر نار بر خم اندر خم و مار بر مار بر 

 

 منوچهر

 رفتن زال به نزد رودابه  – 9بخش 
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 بر شير بگشاى و چنگ كيان بدو گفت بر تاز و بركش ميان 

 ز بهر تو بايد همى گيسوم بگير اين سيه گيسو از يك سوم 

 شگفتى بماند اندران روى و موى نگه كرد زال اندران ماه روى 

 چنين روز خورشيد روشن مباد چنين داد پاسخ كه اين نيست داد 

 برين خسته دل تيز پيكان زنم كه من دست را خيره بر جان زنم 

 بيفگند خوار و نزد ايچ دم كمند از رهى بستد و داد خم

 بر آمد ز بن تا بسر يك سره بحلقه در آمد سر كنگره

 بر آمد پرى روى و بردش نماز چو بر بام آن باره بنشست باز

 برفتند هر دو بكردار مست زمان دست دستان بدستگرفت آن 

 بدست اندرون دست شاخ بلند فرود آمد از بام كاخ بلند 

 بران مجلس شاهوار آمدند سوى خانه زرنگار آمدند 

 پرستنده بر پاى و بر پيش حور بهشتى بد آراسته پر ز نور

 فربر آن روى و آن موى و باال و  شگفت اندر و مانده بد زال زر

 ز دينار و گوهر چو باغ بهار ابا ياره و طوق و با گوشوار

 سر جعد زلفش شكن بر شكن دو رخساره چون الله اندر سمن 

 نشسته بر ماه با فرهى همان زال با فر  شاهنشهى

 ز ياقوت سرخ افسرى بر سرش حمايل يكى دشنه اندر برش

 نشكريدمگر شير كو گور را  همى بود بوس و كنار و نبيد 

 كه اى سرو سيمين بر و رنگ بوى سپهبد چنين گفت با ماه روى 

 نباشد برين كار همداستان منوچهر اگر بشنود داستان 

 ازين كار بر من شود او بجوش همان سام نيرم برآرد خروش 

 همان خوار گيرم بپوشم كفن و ليكن نه پر مايه جانست و تن 

 هرگز ز پيمان تو نگذرمكه  پذيرفتم از دادگر داورم 
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 چو ايزد پرستان نيايش كنم شوم پيش يزدان ستايش كنم 

 بشويد ز خشم و ز پيكار و كين مگر كو دل سام و شاه زمين 

 مگر كاشكارا شوى جفت من جهان آفرين بشنود گفت من 

 پذيرفتم از داور كيش و دين بدو گفت رودابه من همچنين 

 جهان آفرين بر زبانم گوا كه بر من نباشد كسى پادشا 

 كه با تخت و تاجست و با زيب و فر جز از پهلوان جهان زال زر 

 خرد دور بود آرزو پيش بود همى مهرشان هر زمان بيش بود

 تبيره بر آمد ز پرده سراى چنين تا سپيده بر آمد ز جاى

 و برش پود كردبر خويش تار  پس آن ماه را شيد پدرود كرد

 فرود آمد از كاخ فرخ همال ز باال كمند اندر افگند زال
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 همگروهبرفتند گردان همه  چو خورشيد تابان بر آمد ز كوه

 و زان جايگه بر گرفتند راه بديدند مر پهلوان را پگاه

 كه خواند بزرگان داننده را سپهبد فرستاد خواننده را

 سر افراز گردان و فرخ ردان چو دستور فرزانه با موبدان

 خردمند و روشن روان آمدند بشادى بر پهلوان آمدند

 دلى شادكاملبى پر ز خنده  زبان تيز بگشاد دستان سام

 دل موبد از خواب بيدار كرد نخست آفرين جهاندار كرد

يد و ترس است و باك چنين گفت كز داور راد و پاك  دل ما پر ام 

 بفرمانها ژرف كردن نگاه ببخشايش اميد و ترس از گناه 

 شب و روز بودن بپيشش نوان ستودن مر او را چنان چون توان 

 روان را بنيكى نماينده راه ماهخداوند گردنده خورشيد و 

م بپاى  همو داد و داور بهر دو سراى بدويست گيهان خر 

 بر آرد پر از ميوه دار رزان بهار آرد و تير ماه و خزان

 گهش پير بينى دژم كرده روى جوان داردش گاه با رنگ و بوى

 زمين نسپرد اوپى مور بى ز فرمان و رايش كسى نگذرد

 بزد بر همه بودنيها رقم بدانگه كه لوح آفريد و قلم 

 كه از يك فزونى نيايد پديد جهان را فزايش ز جفت آفريد

 سراسر همين است گيتى ز بن ز چرخ بلند اندر آمد سخن 
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 و زو ارج گيرد همى خواسته زمانه بمردم شد آراسته 

 بماندى تواناى اندر نهان اگر نيستى جفت اندر جهان

 نديدم كه ماندى جوان را بجاى و ديگر كه مايه ز دين خداى 

 باشد بماند سترگ جفتچو بى بويژه كه باشد ز تخم بزرگ

 كه گردد بفرزند روشن روان چه نيكوتر از پهلوان جوان

 بفرزند نو روز باز آيدش چو هنگام رفتن فراز آيدش

 آن پور سام كه اين پور زالست و بگيتى بماند ز فرزند نام

 از ان رفته نام و بدين مانده بخت بدو گردد آراسته تاج و تخت

 گل و نرگس بوستان منست كنون اين همه داستان منست

 بگوييد كين را چه اندر خورد كه از من رميدست صبر و خرد 

 بمغز و خرد در نيامد كمى نگفتم من اين تا نگشتم غمى 

 زمينش چو گردان سپهر منست همه كاخ مهراب مهر منست 

 چه گوينده باشد بدين رام سام دلم گشت با دخت سيندخت رام

 جوانى گمانى برد يا گناه شود رام گوئى منوچهر شاه

 سوى دين و آيين نهادست روى چه مهتر چه كهتر چو شد جفت جوى 

 كه هم راه دينست و هم ننگ نيست بدين در خردمند را جنگ نيست 

 چه دانيد فرزانگان اندرين چه گويد كنون موبد پيش بين 

 سخن بسته شد بر لب بخردان ببستند لب موبدان و ردان 

اك مهراب را بدنيا   دل شاه از يشان پر از كيميا كه ضح 

 كه نشنيد كس نوش با نيش جفت گشاده سخن كس نيارست گفت 

 نو افگند بنبجوشيد و راى  چو نشنيد از ايشان سپهبد سخن 

 بدين راى بر من نكوهش كنيد كه دانم كه چون اين پژوهش كنيد 

 ببايد شنيدن بسى سرزنش و ليكن هر آن كو بود پر منش 
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 و زين بند راه گشايش كنيد مرا اندرين گر نمايش كنيد 

 كه با كهتران كس نكرد از مهان بجاى شما آن كنم در جهان 

 ز بد ناورم بر شما كاستى ز خوبى و از نيكى و راستى 

 همه كام و آرام او خواستند همه موبدان پاسخ آراستند

 ايمنه از بس شگفتى سرافگنده ايمكه ما مر ترا يك بيك بنده

 بزرگست و گرد و سبك مايه نيست ابا آنكه مهراب ازين پايه نيست

 بر تازيان پادشاستو گر چند  بدانست كز گوهر اژدهاست 

 نباشد از و ننگ بر دودمان اگر شاه را بد نگردد گمان 

 چنان چون تو دانى بروشن روان يكى نامه بايد سوى پهلوان

 ترروان و گمانت به انديش ترا خود خرد زان ما بيشتر

 فرستد كند راى او را نگاه مگر كو يكى نامه نزديك شاه

 نپردازد از ره بدين مايه كار منوچهر هم راى سام سوار

 نامه نوشتن زال نزدیک سام نمودن چگونگی کار

 دل آگنده بودش همه بر فشاند سپهبد نويسنده را پيش خواند

 سراسر نويد و درود و خرام يكى نامه فرمود نزديك سام

 بدان دادگر كو جهان آفريد ز خط  نخست آفرين گستريد

 خداوند كيوان و ناهيد و هور ازويست شادى ازويست زور 

 همه بندگانيم و ايزد يكيست خداوند هست و خداوند نيست 

 خداوند كوپال و شمشير و خود ازو باد بر سام نيرم درود

 چراننده كرگس اندر نبرد چماننده ديزه هنگام گرد 

 فشاننده خون ز ابر سياه فزاينده باد آوردگاه 

 نشاننده زال بر تخت زر گراينده تاج و زر ين كمر 
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 خرد از هنرها بر افراخته بمردى هنر در هنر ساخته 

 امبمهرش روان و دل آگنده اممن او را بسان يكى بنده

 ز گردون بمن بر ستمها رسيد ز مادر بزادم بران سان كه ديد 

 مرا برده سيمرغ بر كوه هند پدر بود در ناز و خز  و پرند 

 در شمار آورد امابا بچه نيازم ب د آن كو شكار آورد 

 زمان تا زمان خاك چشمم بدوخت همى پوست از باد بر من بسوخت 

 باو رنگ بر سام و من در كنام همى خواندندى مرا پور سام 

 بران بود چرخ روان را روش چو يزدان چنين راند اندر بوش 

د بر آيد بميغو گر  كس از داد يزدان نيابد گريغ   چه بپر 

د ز آواز او چرم شير سنان گر بدندان بخايد دلير   بدر 

 و گر چند دندانش سندان بود گرفتار فرمان يزدان بود 

 كه نتوان ستودنش بر انجمن يكى كار پيش آمدم دل شكن

 اگر بشنود راز بنده رواست پدر گر دليرست و نر اژدهاست 

 چو بر آتش تيز بريان شدم شدممن از دخت مهراب گريان 

 من آنم كه دريا كنار منست ستاره شب تيره يار منست

 كه بر من بگريد همه انجمن برنجى رسيدستم از خويشتن 

 نيارم زدن جز بفرمانت دم اگر چه دلم ديد چندين ستم 

 گشايم ازين رنج و سختى روان چه فرمايد اكنون جهان پهلوان

 بدين كار دستور باشد مگر سپهبد پدرز پيمان نگردد 

 كنم راستى را بآيين و كيش كه من دخت مهراب را جفت خويش

 چو باز آوريدم ز البرز كوه به پيمان چنين رفت پيش گروه

 كنون اندرين است بسته دلم كه هيچ آرزو بر دلت نگسلم

 ز كابل سوى سام شد بر دو اسپ سوارى بكردار آذرگشسپ
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 نبايد ترا دم زدن اندكى بفرمود و گفت ار بماند يكى 

 برين سان همى تاز تا پيش گو بديگر تو پاى اندر آور برو 

 بزير اندرش چرمه پوالد گشت فرستاده در پيش او باد گشت 

 يكايك ز دورش سپهبد بديد چو نزديكى گرگساران رسيد

 شكارچماننده يوز و رمنده  همى گشت گرد يكى كوهسار

 بدان كار ديده سواران خويش چنين گفت با غمگساران خويش 

 چمان چرمه زير او زابلى كه آمد سوارى دمان كابلى 

 از و آگهى جست بايد نخست فرستاده زال باشد درست 

 همى كرد بايد سخن خواستار ز دستان و ايران و از شهريار 

 نامه نامداربدست اندرون  هم اندر زمان پيش او شد سوار

 بسى از جهان آفرين كرد ياد فرود آمد و خاك را بوس داد

 فرستاده گفت آنچه بود از پيام بپرسيد و بستد از و نامه سام 

 فرود آمد از تيغ كوه بلند سپهدار بگشاد از نامه بند

 بپژمرد و بر جاى خيره بماند سخنهاى دستان سراسر بخواند

 دگر گونه بايستش او را بخوى پسندش نيامد چنان آرزوى

 سخن هر چه از گوهر بد سزيد چنين داد پاسخ كه آمد پديد

 چنين كام دل جويد از روزگار چو مرغ ژيان باشد آموزگار

 بدلش اندر انديشه آمد دراز ز نخچير كامد سوى خانه باز

 مكن داورى سوى دانش گراى همى گفت اگر گويم اين نيست راى 

 شوم خام گفتار و پيمان شكن سوى شهرياران سر انجمن 

 بپرداز دل را بدانچت هواست و گر گويم آرى و كامت رواست 

 چه گوئى چگونه بر آيد نژاد ازين مرغ پرورده وان ديوزاد 

 بخفت و نياسوده گشت اندران سرش گشت از انديشه دل گران
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 زان و تن زارتردلش خسته تر  سخن هر چه بر بنده دشوارتر

 چو فرمان دهد كردگار جهان آن باشد اندر جهان ترگشاده
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 با بخردانيكى انجمن كرد  چو برخاست از خواب با موبدان

 كه فرجام اين بر چه باشد گذر گشاد آن سخن بر ستاره شمر

 بر آميخته باشد از بن ستم دو گوهر چو آب و چو آتش بهم 

 فريدون و ضحاك را كارزار همانا كه باشد بروز شمار 

 همه كار و كردار فرخ نهيد از اختر بجوئيد و پاسخ دهيد 

 آسمان باز جستند رازهمى ز  ستاره شناسان بروز دراز

 كه دو دشمن از بخت خويش آمدند بديدند و با خنده پيش آمدند

 چنين گفت كاى گرد زر ين كمر بسام نريمان ستاره شمر

 كه باشند هر دو بشادى همال ترا مژده از دخت مهراب و زال

 بيايد ببندد بمردى ميان ازين دو هنرمند پيلى ژيان

 نهد تخت شاه از بر پشت ميغ بتيغجهان زير پاى اندر آرد 

د پى بد سگاالن ز خاك  بروى زمين بر نماند مغاك ببر 

 زمين را بشويد بگرز گران نه سگسار ماند نه مازندران 

 ببندد در جنگ و راه گزند بخواب اندر آرد سر دردمند 

 از و پهلوان را خرام و نويد بدو باشد ايرانيان را اميد

 بمالد برو روى جنگى پلنگ كو چماند بجنگ اىپى باره 

 زمانه بشاهى برد نام او خنك پادشاهى كه هنگام او

 بخنديد و پذرفت از يشان سپاس چو بشنيد گفتار اختر شناس
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 چو آرامش آمد بهنگام بيم زر و سيم كرانببخشيدشان بى 

 ز هر گونه با او سخنها براند فرستاده زال را پيش خواند

 كه اين آرزو را نبد هيچ روى بگفتش كه با او بخوبى بگوى

 بهانه نشايد به بيداد جست و ليكن چو پيمان چنين بد نخست

 سوى شهر ايران گذارم سپاه من اينك بشبگير ازين رزمگاه

 بدو گفت خيره مزن هيچ دم فرستاده را داد چندى درم

 از آن كار شادسپاه و سپهبد  گسى كردش و خود براه ايستاد

 پياده بزارى كشيدند خوار ببستند از آن گرگساران هزار

 خروش سواران بر آمد ز دشت دو بهره چو از تيره شب در گذشت

ه ناى  بر آمد ز دهليز پرده سراى همان ناله كوس با كر 

 سپه را بنزد دليران كشيد سپهبد سوى شهر ايران كشيد

 بخت پيروز و فرخنده فالابا  فرستاده آمد دوان سوى زال

 بران بخشش گردش روزگار گرفت آفرين زال بر كردگار 

 نوازنده شد مردم خويش را درم داد و دينار درويش را 
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 زنى بود گوينده شيرين سخن ميان سپهدار و آن سرو بن

 هم از پهلوان سوى سرو روان پيام آوريدى سوى پهلوان

 سخن هر چه بشنيد با او براند سپهدار دستان مر او را بخواند

 بگويش كه اى نيك دل ماه نو بدو گفت نزديك رودابه رو

 بينى كليدفراخيش را زود  سخن چون ز تنگى بسختى رسيد

 ابا شادمانى و فرخ پيام فرستاده باز آمد از پيش سام

 سر انجام او گشت همداستان بسى گفت و بشنيد و زد داستان 

 زن از پيش او بازگشت و ببرد سبك پاسخ نامه زن را سپرد

 بدين شادمانى و را مژده داد بنزديك رودابه آمد چو باد

 زر پيكرش بر نشاند ءبكرسى پرى روى بر زن درم بر فشاند

 شده تار و پود اندرو ناپديد يكى شاره سر بند پيش آوريد

 شده زر همه ناپديد از گهر همه پيكرش سرخ ياقوت و زر

 فروزنده چون بر فلك مشترى يكى جفت پر مايه انگشترى

 بسى داد با آن درود و پيام فرستاد نزديك دستان سام

 نگه كرد سيندخت او را بديد رسيد زن از حجره آنگه بايوان

 بترسيد و روى زمين داد بوس زن از بيم برگشت چون سند روس

 بآواز گفت از كجائى بگوى پر انديشه شد جان سيندخت ازوى

 بحجره در آيى بمن ننگرى زمان تا زمان پيش من بگذرى

 

 منوچهر

 آگاهی یافتن سیندخت از کار رودابه  – 12بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بگوئى مرا تا زهى گر كمان دل روشنم بر تو شد بدگمان

 همى نان فراز آرم از چند روى زن من يكى چاره جوى بدو گفت

 بدو دادم اكنون همينست راست بدين حجره رودابه پيرايه خواست

 يكى حلقه پر گوهر شاهوار بياوردمش افسر پر نگار 

 دل بسته ز انديشه بگشائيم بدو گفت سيندخت بنمائيم

 رمش نيزفزون خواست اكنون بيا سپردم برودابه گفت اين دو چيز

 يكى آب بر زن برين خشم من بها گفت بگذار بر چشم من

 بها تا نيابم تو از من مجوى درم گفت فردا دهد ماه روى 

 بياراست دل را به پيكار او همى كژ  دانست گفتار او 

 همى جست از و كژى و كاستى بيامد بجستش برو آستى 

 بروى زمى بخوارى كشيدش بخشم اندرون شد از ان زن غمى 

 هم از دست رودابه پيرايه ديد چو آن جامهاى گرانمايه ديد

 از انديشگان شد بكردار مست در كاخ بر خويشتن بر ببست

 همى دست بر زد برخسار خويش بفرمود تا دخترش رفت پيش

 همى شست تا شد گالن آبدار دو گل را بدو نرگس خوابدار

 كردى از ناز بر گاه چاه گزين برودابه گفت اى سر افراز ماه

 كه ننمودمت آشكار و نهان چه ماند از نكو داشتى در جهان

 همه رازها پيش مادر بگوى ستمگر چرا گشتى اى ماه روى

 به پيشت ز بهر چه آيد همى كه اين زن ز پيش كه آيد همى

 كه زيباى سر بند و انگشتريست سخن بر چه سانست و آن مرد كيست

 بما ماند بسيار سود و زيان بزرگ افسر تازيانز گنج 

 دخت هرگز مباد امچو من زاده بدين نام بد داد خواهى بباد

 فرو ماند از خشم مادر بجاى زمين ديد رودابه و پشت پاى
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 بخون دو نرگس بياراست چهر فرو ريخت از ديدگان آب مهر

 همى مهر جان مرا بشكرد بمادر چنين گفت كاى پر خرد

 نرفتى ز من نيك يابد سخن مرا مام فرخ نزادى ز بن

 چنين مهر اويم بر آتش نشاند سپهدار دستان بكابل بماند

 كه گريان شدم آشكار و نهان چنان تنگ شد بر دلم بر جهان 

 جهانم نيرزد بيك موى او او روىنخواهم بدن زنده بى

 دستش بدستبپيمان گرفتيم  بدان كو مرا ديد و با من نشست

 فرستاده پاسخ بزال سترگ فرستاده شد نزد سام بزرگ

 سخنهاى بايسته گفت و شنود زمانى بپيچيد و دستور بود

 شنيدم همه پاسخ سام نيز فرستاده را داد بسيار چيز 

 زدى بر زمين و كشيدى بروى بدست همين زن كه كنديش موى 

 جامه بود مرا پاسخ نامه اين فرستاده آرنده نامه بود

 پسند آمدش زال را جفت اوى فرو ماند سيندخت زان گفتگوى

 چو دستان ز پر مايگان گرد نيست چنين داد پاسخ كه اين خرد نيست

 همش نام و هم راى روشن روان بزرگست پور جهان پهلوان

 كه گردد هنر پيش او اندكى هنرها همه هست و آهو يكى

 كابل بر آرد بخورشيد خاك ز شود شاه گيتى بدين خشمناك

 كسى پاى خوار اندر آرد بزين نخواهد كه از تخم ما بر زمين

 چنان كرد پيدا كه نشناختش رها كرد زن را و بنواختش

 كجا نشنود پند كس در جهان چنان ديد رودابه را در نهان

همى پوست بر تنش گفتى بكفت بيامد ز تيمار گريان بخفت                        
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 منوچهر

 آگاهی شدن مهراب از کار دخترش  – 13بخش 

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

 همى كرد از زال بسيار ياد چو آمد ز درگاه مهراب شاد

 رخش پژمريده دل آشفته ديد گرانمايه سيندخت را خفته ديد

 چرا پژمريد آن چو گلبرگ روى بپرسيد و گفتا چه بودت بگوى

 كه انديشه اندر دلم شد دراز چنين داد پاسخ بمهراب باز

 وزين تازى اسپان آراسته ازين كاخ آباد و اين خواسته

 ازين تاج و اين خسروانى نشست وزين بندگان سپهبد پرست

 دانش و راى ماوزين نام و اين  و زين چهره و سرو باالى ما

 زمان تا زمان آورد كاستى بدين آبدارى و اين راستى

 همه رنج ما باد بايد شمرد بناكام بايد بدشمن سپرد

 درختى كه ترياك او زهر ماست يكى تنگ تابوت ازين بهر ماست

 بياويختيم از برش تاج و گنج بكشتيم و داديم آبش برنج

 بخاك اندر آمد سر مايه دار چو بر شد بخورشيد و شد سايه دار

 بدان تا كجا باشد آرام ما برينست فرجام و انجام ما

 نو آوردى و نو نگردد كهن بسيندخت مهراب گفت اين سخن

 خرد يافته زو هراسان بود سراى سپنجى بدين سان بود

 گذر نى كه چرخش همى بسپرد يكى اندر آيد دگر بگذرد

 نيست پيكار با دادگربرين  بشادى و اندوه نگردد دگر

 بروى دگر بر نهد باستان بدو گفت سيندخت اين داستان
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 بفرزند زد داستان درخت خرد يافته موبد نيك بخت

 سپهبد بگفتار من بنگرد زدم داستان تا ز راه خرد

 بنرگس گل سرخ را داد نم فرو برد سرو سهى داد خم 

 بايد اى پر خرد كه ما را همى كه گردون بسر بر چنان نگذرد 

 نهانى نهادست هر گونه دام چنان دان كه رودابه را پور سام

 كرد بايد نگاه مانيكى چاره ببردست روشن دلش را ز راه

 دلش خيره بينم همى روى زرد بسى دادمش پند و سودش نكرد

 نهاد از بر دست شمشير دست چو بشنيد مهراب بر پاى جست

 پر از خون جگر دل پر از باد سرد تنش گشت لرزان و رخ الجورد 

 بروى زمين بر كنم هم كنون همى گفت رودابه را رود خون

 كمر كرد بر گردگاهش دو دست چو اين ديد سيندخت بر پاى جست

 سخن بشنو و گوش دار اندكى چنين گفت كز كهتر اكنون يكى

 و خرد رهنماى آيدت روان از ان پس همان كن كه راى آيدت

 خروشى بر آورد چون پيل مست بپيچيد و بنداخت او را بدست

 ببايستش اندر زمان سر بريد مرا گفت چون دختر آمد پديد

 كنون ساخت بر من چنين كيميا نكشتم بگشتم ز راه نيا

 دليرش ز پشت پدر نشمرد پسر كو ز راه پدر بگذرد

 باز دارى سرم را ز جنگچرا  همم بيم جانست و هم جاى ننگ

 بيابند بر ما يكى دستگاه اگر سام يل با منوچهر شاه

 نه آباد ماند نه كشت و درود ز كابل بر آيد بخورشيد دود

 كزين در مگردان بخيره زبان چنين گفت سيندخت با مرزبان

 بدل ترس و تيمار و سختى مدار كزين آگهى يافت سام سوار

 گشاده شدست اين سخن نيست راز گشت بازوى از گرگساران بدين 
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 سخن هيچ با من بكژ ى مگوى چنين گفت مهراب كاى ماه روى

 كه مر خاك را باد فرمان برد چنين خود كى اندر خورد با خرد 

 اگر ايمنى يابمى از گزند مرا دل بدين نيستى دردمند

 نخواهد ز اهواز تا قندهار كه باشد كه پيوند سام سوار

 بگفتار كژ ى مبادم نياز گفت سيندخت كاى سرفرازبدو 

 دل دردمند تو بند منست گزند تو پيدا گزند منست

 همين بدگمانى مرا از نخست چنين است و اين بر دلم شد درست

 كه چندين بد انديشه بايد گرفت اگر باشد اين نسيت كارى شگفت

 راه جهانجوى دستان همين ديد فريدون بسر و يمن گشت شاه

 شود تيره راى بد انديش تو هر آنگه كه بيگانه شد خويش تو

 كه رودابه را خيز پيش من آر بسيندخت فرمود پس نامدار

 كه او را ز درد اندر آرد بگرد بترسيد سيندخت از ان تيز مرد

 بچاره دلش را ز كينه بشست بدو گفت پيمانت خواهم نخست

 رودابه را بد نيارد بروىكه  زبان داد سيندخت را نامجوى

 دل از ما كند زين سخن پر ز كين بدو گفت بنگر كه شاه زمين

 شود پست رودابه با رود آب نه ماند بر و بوم و نه مام و باب 

 فرو برد و بر خاك بنهاد روى چو بشنيد سيندخت سر پيش اوى

 گشاده رخ روزگون زير شب بر دختر آمد پر از خنده لب

 ز گور ژيان كرد كوتاه چنگ مژده دادش كه جنگى پلنگهمى 

 بپيش پدر شو بزارى بنو كنون زود پيرايه بگشاى و رو

 چيست مايهبجاى سر مايه بى بدو گفت رودابه پيرايه چيست

 چرا آشكارا ببايد نهفت روان مرا پور سامست جفت

 غرقبياقوت و زر اندرون گشته  به پيش پدر شد چو خورشيد شرق
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م بهار بهشتى بد آراسته پر نگار   چو خورشيد تابان بخر 

 جهان آفرين را نهانى بخواند پدر چون و را ديد خيره بماند

 ز پر گوهران اين كى اندر خورد بدو گفت اى شسته مغز از خرد

 كه مه تاج بادت مه انگشترى كه با اهرمن جفت گردد پرى

 دژم گشت و چون زعفران كرد روى چو بشنيد رودابه آن گفت و گوى 

ه بر نرگسان دژم   فرو خوابنيد و نزد هيچ دم سيه مژ 

ان بسان پلنگ پدر دل پر از خشم و سر پر ز جنگ  همى رفت غر 

 رخان معصفر بزر آژده سوى خانه شد دختر دل شده

هم اين دل شده ماه و هم پيشگاه بيزدان گرفتند هر دو پناه                  
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 ز مهراب و دستان سام سترگ پس آگاهى آمد بشاه بزرگ

 همالو زان ناهماالن گشته  ز پيوند مهراب و ز مهر زال

 بپيش سرافراز شاه ردان سخن رفت هر گونه با موبدان

 كه بر ما شود زين دژم روزگار چنين گفت با بخردان شهريار

 برون آوريدم براى و بجنگ چو ايران ز چنگال شير و پلنگ

 بترسم كه آيد از ان تخم ر ست فريدون ز ضحاك گيتى بشست

 افگنده گردد همالهمال سر  نبايد كه بر خيره از عشق زال

 بر آيد يكى تيغ تيز از نيام چو از دخت مهراب و از پور سام 

 ز گفت پراگنده گردد سرش اگر تاب گيرد سوى مادرش

 بدو باز گردد مگر تاج و گنج كند شهر ايران پر آشوب و رنج

 و را خسرو پاك دين خواندند همه موبدان آفرين خواندند

 ببايستها بر تواناترى داناترىبگفتند كز ما تو 

 دل اژدها را خرد بشكرد همان كن كجا با خرد در خورد

 ابا ويژگان و بزرگان خويش بفرمود تا نوذر آمدش پيش

 بپرسش كه چون آمد از كار زار بدو گفت رو پيش سام سوار

 ز نزديك ما كن سوى خانه راى چو ديدى بگويش كزين سو گراى

 ابا ويژگان سر نهاده براه هم آنگاه برخاست فرزند شاه 

 ابا ژنده پيالن پرخاش جوى سوى سام نيرم نهادند روى 

 

 منوچهر

 آگاه شدن منوچهر از کار زال رودابه   – 14بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 پذيره سوى پور كى شاه شد چو زين كار سام يل آگاه شد 

 بيامد بنزديك سام سوار ز پيش پدر نوذر نامدار

 ابا ژنده پيل و تبيره شدند همه نامداران پذيره شدند 

 بزرگان و كى نوذر نامدار رسيدند پس پيش سام سوار 

 بديدار او سام يل گشت شاد پيام پدر شاه نوذر بداد

 ز ديدار او رامش جان كنم چنين داد پاسخ كه فرمان كنم

 نخست از منوچهر بردند نام نهادند خوان و گرفتند جام

 گرفتند شادى ز هر كشورى پس از نوذر و سام و هر مهترى

 چو خورشيد رخشنده بگشاد راز بشادى در آمد شب ديرباز

 هيون دالور بر آورد پر خروش تبيره بر آمد ز در 

 بفرمان او بر گرفتند راه سوى بارگاه منوچهر شاه

 بياراست ديهيم شاهنشهى منوچهر چون يافت زو آگهى 

 چو درياى سبز اندر آمد بجوش ز سارى و آمل بر آمد خروش 

 برفتند با خشتهاى گران ببستند آيين ژوپين و ران 

 سپر در سپر ساخته سرخ و زرد سپاهى كه از كوه تا كوه مرد 

 ابا تازى اسپان و پيالن و گنج ابا كوس و با ناى روئين و سنج 

 بسى با درفش و تبيره شدند ازين گونه لشكر پذيره شدند 

 بگشاد شاه پياده شد و راه چو آمد بنزديكى بارگاه 

 آمدن سام به نزد منوچهر

 زمين را ببوسيد و شد پيش اوى چو شاه جهاندار بگشاد روى 

 ز ياقوت رخشنده بر سرش تاج منوچهر برخاست از تخت عاج 

 چنانچون سزا بود بنواختش بر خويش بر تخت بنشاختش 
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 و زان نره ديوان مازندران و زان گرگساران جنگ آوران 

 سپهبد سخن يك بيك ياد كرد بپرسيد و بسيار تيمار خورد 

 ز جان تو كوته بد بدگمان كه نوشه زى اى شاه تا جاودان 

 نه ديوان كه شيران جنگى ببر برفتم بران شهر ديوان نر 

 ز گردان ايران دالورترند كه از تازى اسپان تكاورترند 

 ندشانپلنگان جنگى نماي سپاهى كه سگسار خوانندشان 

 از آواز من مغزشان شد تهى ز من چون بديشان رسيد آگهى 

 از ان پس همه شهر بگذاشتند بشهر اندرون نعره بر داشتند 

 چنان خيره و پوى پوى آمدند همه پيش من جنگ جوى آمدند 

 پس اندر فراز آمد و پيش غار سپه جنب جنبان شد و روز تار 

 سپاه اندر آمد چو گرگ به پيش نبيره جهاندار سلم بزرگ 

 نبد دشت پيدا نه كوه و نه شخ سپاهى بكردار مور و ملخ 

 رخ نامداران ما گشت زرد چو برخاست زان لشكر گشن گرد 

 سپه را هم آنجاى بگذاشتم من اين گرز يك زخم برداشتم 

 كه چون آسيا شد بريشان زمين خروشى خروشيدم از پشت زين 

 سراسر سوى رزم كردند راى دل آمد سپه را همه باز جاى 

 چنان زخم سرباز كوپال من چو بشنيد كاكوى آواز من 

 چو پيل ژيان با كمند دراز بيامد بنزديك من جنگ ساز 

 چو ديدم خميدم ز راه گزند مرا خواست كارد بخم كمند 

 به پيكان پوالد و تير خدنگ كمان كيانى گرفتم بچنگ 

 چو آتش بدو بر تبر ريختم عقاب تكاور بر انگيختم 

 كه شد دوخته مغز تا مغفرش گمانم چنان بد كه سندان سرش 

 بر آمد يكى تيغ هندى بدست نگه كردم از گرد چون پيل مست 
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 كزو كوه زنهار خواهد بجان چنان آمدم شهريارا گمان 

 آيد بچنگ همى جستمش تا كى وى اندر شتاب و من اندر درنگ 

 من از چرمه چنگال كردم دراز چو آمد بنزديك من سرفراز 

 ز زين بر گسستم بكردار شير گرفتم كمربند مرد دلير 

 بدين آهنين دست و گردى ميان زدم بر زمين بر چو پيل ژيان 

 سپه روى برگشت از كار زار چو افگنده شد شاه زين گونه خوار 

 بهر سو شده مردمان هم گروه نشيب و فراز بيابان و كوه 

 فگنده پديد آمد اندر شمار سوار و پياده ده و دو هزار

 بر افراخت تا ماه فرخ كاله چو بشنيد گفتار ساالر شاه

 ستوهى گرفته فرو شد بكوه چو روز از شب آمد بكوشش ستوه

 جهان پاك ديد از بد بدگمان مى و مجلس آراست و شد شادمان

 بياد سپهبد گشادند لب كردند شبببگماز كوتاه 

 گشادند و دادند زى شاه راه چو شب روز شد پرده بارگاه

 بنزد منوچهر شاه بزرگ بيامد سپهدار سام سترگ

 كز ايدر برو با گزيده مهان چنين گفت با سام شاه جهان

 همه كاخ مهراب و كابل بسوز بهندوستان آتش اندر فروز

ه اژدها رها نبايد كه او يابد از بد  كه او ماند از بچ 

 شود رام گيتى پر از جنگ و جوش زمان تا زمان زو بر آيد خروش

 بزرگان كه در دسته او بود هر آن كس كه پيوسته او بود

 ز پيوند ضحاك و خويشان اوى سر از تن جدا كن زمين را بشوى

 كه كين از دل شاه بيرون كنم چنين داد پاسخ كه ايدون كنم

 بران نامور مهر انگشت اوى ببوسيد تخت و بماليد روى

 بدان باد پايان جوينده راه سوى خانه بنهاد سر با سپاه
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 سپهبد فگندند بنكه شاه و  بمهراب و دستان رسيد اين سخن

 فروهشته لفج و برآورده يال خروشان ز كابل همى رفت زال

 بيايد كه گيتى بسوزد بدم همى گفت اگر اژدهاى دژم 

 نخستين سر من ببايد درود چو كابلستان را بخواهد بسود 

 پر انديشه دل پر ز گفتار سر بپيش پدر شد پر از خون جگر 

ه شيركه  چو آگاهى آمد بسام دلير ه نر   آمد ز ره بچ 

 درفش فريدون بياراستند همه لشكر از جاى بر خاستند

 سپاه و سپهبد پذيره شدند پذيره شدن را تبيره زدند 

 بياراسته سرخ و زرد و بنفش همه پشت پيالن برنگين درفش 

 پياده شد از اسپ و بگذارد گام چو روى پدر ديد دستان سام

 چه ساالر خواه و چه ساالر جوى دو روىبزرگان پياده شدند از 

 سخن گفت با او پدر نيز دير زمين را ببوسيد زال دلير

 چو زر ين درخشنده كوهى بلند نشست از بر تازى اسپ سمند

 بتيمار و با گفت و گو آمدند بزرگان همه پيش او آمدند

 يكى پوزش آور مكش هيچ سر كه آزرده گشتست بر تو پدر

 سرانجام آخر بجز خاك نيست چنين داد پاسخ كزين باك نيست 

 همانا سخن بر سخن نگذرد پدر گر بمغز اندر آرد خرد 

 پس از شرمش آب اندر آرم بچشم و گر بر گشايد زبان را بخشم 

 

 منوچهر

 رفتن سام به جنگ مهراب  – 15بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 گشاده دل و شادكام آمدند چنين تا بدرگاه سام آمدند

 زال را داد بارهم اندر زمان  فرود آمد از باره سام سوار

 زمين را ببوسيد و گسترد بر چو زال اندر آمد بپيش پدر

 و زاب دو نرگس همى گل سترد يكى آفرين كرد بر سام گرد

 روانش گراينده داد باد كه بيدار دل پهلوان شاد باد

 زمين روز جنگ از تو گريان شود ز تيغ تو الماس بريان شود 

 آيد اندر سپاه درنگشتاب  كجا ديزه تو چمد روز جنگ 

 همانا ستاره نيارد كشيد سپهرى كجا باد گرز تو ديد 

 روان و خرد كشته بنياد تو زمين نسپرد شير با داد تو

 ز تو داد يابد زمين و زمان همه مردم از داد تو شادمان

 امو گر چه به پيوند تو شهره امبهرهمگر من كه از داد بى

 به گيتى مرا نيست با كس نبرد خاك خورد اميكى مرغ پرورده 

 كه بر من كسى را بران هست راه ندانم همى خويشتن را گناه 

 وگر هست با اين نژادم هنر مگر آنكه سام يلستم پدر 

 بكوه اندرم جايگه ساختى ز مادر بزادم بينداختى 

 بآتش سپردى فزاينده را فگندى بتيمار زاينده را 

 كه از چه سياه و سپيدست رنگ ترا با جهان آفرين نيست جنگ 

 بچشم خدايى بمن بنگريد كنون كم جهان آفرين پروريد 

 ابا راى و با تاج و تخت و سران ابا گنج و با تخت و گرز گران 

 نگه داشتم راى و پيمان تو نشستم بكابل بفرمان تو 

 ببار آرمت درختى كه كشتى كه گر كينه جويى نيازارمت 

 هم از گرگساران بدين تاختى ز مازندران هديه اين ساختى

 چنين داد خواهى همى داد من كه ويران كنى خان آباد من
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 امتن بنده خشم ترا داده اممن اينك بپيش تو ايستاده 

ه ميانم بدو نيم كن   ز كابل مپيماى با من سخن بار 

 افراخت گوش و فرو برد يالبر  سپهبد چو بشنيد گفتار زال

 زبان تو بر راستى بر گواست بدو گفت آرى همينست راست

 دل دشمنان بر تو بر شاد بود همه كار من با تو بيداد بود

 بتنگى دل از جاى بر خاستى ز من آرزو خود همين خواستى

 بسازم كنون نيز بازار تو مشو تيز تا چاره كار تو

 فرستم بدست تو اى نيك خواه بشاه يكى نامه فرمايم اكنون

 روان و دلش سوى داد آورم سخن هر چه بايد بياد آورم

 بكام تو گردد همه كار ما اگر يار باشد جهاندار ما

 رفتن زال به رسولی نزد منوچهر

 ز هر در سخنها همى راندند نويسنده را پيش بنشاندند

 هميشه بجاىكجا هست و باشد  سر نامه كرد آفرين خداى

 همه بندگانيم و ايزد يكيست ازويست نيك و بد و هست و نيست

 بران است چرخ روان را روش هر آن چيز كو ساخت اندر بوش

 و زو آفرين بر منوچهر شاه خداوند كيوان و خورشيد و ماه

 ببزم اندرون ماه گيتى فروز برزم اندرون زهر ترياك سوز 

 ز شادى بهر كس رساننده بهر گراينده گرز و گشاينده شهر 

 كشنده سر افراز جنگى پلنگ كشنده درفش و فريدون بجنگ 

 شود خاك نعل سر افشان سمند ز باد عمود تو كوه بلند 

 بآبشخور آرى همى گرگ و ميش همان از دل پاك و پاكيزه كيش 

 آورده پاى بمردى بشست اندر من رسيده بجاى اميكى بنده
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 چنين كرد خورشيد و ماه افسرم همى گرد كافور گيرد سرم

 ابا جادوان ساختم كارزار وارببستم ميان را يكى بنده

 چو من كس نديدى بگيتى سوار عنان پيچ و اسپ افگن و گرزدار 

 چو من دست بردم بگرز گران بشد آب گردان مازندران 

 آورده گردن ز گردن كشانبر  ز من گر نبودى بگيتى نشان 

 برون آمد و كرد گيتى چو كف چنان اژدها كو ز رود كشف 

 همان كوه تا كوه باالى او زمين شهر تا شهر پهناى او 

 همى داشتندى شب و روز پاس جهان را ازو بود دل پر هراس 

 همان روى گيتى ز درندگان هوا پاك ديدم ز پرندگان 

 زمين زير زهرش همى برفروخت ز تف ش همى پر  كرگس بسوخت 

 بدم در كشيدى ز گردون عقاب نهنگ دژم بر كشيدى ز آب 

 همه يك سر او را سپردند جاى و چارپاى مردمزمين گشت بى 

 كه با او همى دست يارست سود چو ديدم كه اندر جهان كس نبود 

 دل همه ترس و باكبيفگندم از  بزور جهاندار يزدان پاك 

 نشستم بران پيل پيكر سمند ميان را ببستم بنام بلند 

 ببازو كمان و بگردن سپر بزين اندرون گرزه گاوسر 

 مرا تيز چنگ و ورا تيز دم برفتم بسان نهنگ دژم 

 كه بر اژدها گرز خواهم كشيد مرا كرد پدرود هر كو شنيد 

 سر بر زمين چون كمندكشان موى  ز سر تا بدم ش چو كوه بلند 

 ز فر باز كرده فگنده براه زبانش بسان درختى سياه 

يد و آمد بخشم چو دو آبگيرش پر از خون دو چشم   مرا ديد غر 

 كه دارم مگر آتش اندر كنار گمانى چنان بردم اى شهريار 

 بابر سيه بر شده تيره دود جهان پيش چشمم چو دريا نمود 
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 ز زهرش زمين شد چو درياى چين ز بانگش بلرزيد روى زمين 

 چنانچون بود كار مرد دلير برو بر زدم بانگ برسان شير 

 درنگبچرخ اندرون راندم بى يكى تير الماس پيكان خدنگ 

 بماند از شگفتى ببيرون زبانش چو شد دوخته يك كران از دهانش 

 دهانش بپيچيد از انزدم بر  هم اندر زمان ديگرى همچنان 

 بر آمد همى جوى خون از جگرش سديگر زدم بر ميان زفرش 

 بر آهختم اين گاوسر گرز كين چو تنگ اندر آورد با من زمين 

 بر انگيختم پيل تن را ز جاى بنيروى يزدان كيهان خداى 

 برو كوه باريد گفتى سپهر زدم بر سرش گرزه گاو چهر 

 فرو ريخت زو زهر چون رود نيل شكستم سرش چون تن ژنده پيل 

 ز مغزش زمين گشت با كوه راست بزخمى چنان شد كه ديگر نخاست 

 زمين جاى آرامش و خواب شد كشف رود پر خون و زرداب شد 

 همى آفرين خواندندى بمن همه كوهساران پر از مرد و زن 

اره بود   اژدها زشت پتياره بودكه آن  جهانى بران جنگ نظ 

 جهان زر و گوهر بر افشاندند مرا سام يك زخم از ان خواندند 

 برهنه شد از نامور جوشنم چو زو بازگشتم تن روشنم 

 وزين هست هر چند رانم زيان فرو ريخت از باره بر گستوان 

 جز از سوخته خار خاور نبود بران بوم تا ساليان بر نبود 

 سران را سر آوردمى زير پاى چنين و جزين هر چه بوديم راى 

نده جاى كجا من چمانيدمى باد پاى   بپرداختى شير در 

 مرا تختگاه است و اسپم زمين كنون چند سالست تا پشت زين

 بتو راست كردم بگرز گران همه گرگساران و مازندران

 پيروز و شادترا خواستم راد و  نكردم زمانى برو بوم ياد
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 همان زخم كوبنده كوپال من كنون اين بر افراخته يال من

 برو گردگاهم نماند همى بدان هم كه بودى نماند همى

 زمانه مرا باژگونه ببست كمندى بينداخت از دست شست

 كه شايد كمربند و كوپال را سپرديم نوبت كنون زال را

 ز شاه جهانبيايد بخواهد  يكى آرزو دارد اندر نهان

 كجا نيكوئى زير فرمان اوست يكى آرزو كان بيزدان نكوست

 كه بنده نبايد كه باشد سترگ شاه بزرگ راىنكرديم بى

 شنيدست شاه جهان بان من همانا كه با زال پيمان من

 درين روزها كرد زى من بسيج كه از راى او سر نپيچم بهيچ

 چاك چاك آمدش زاستخوانهمى  بپيش من آمد پر از خون رخان 

 سزاتر كه آهنگ كابل كنى مرا گفت بردار آمل كنى

 نشانى شده در ميان گروه چو پرورده مرغ باشد بكوه

 چو سرو سهى بر سرش گلستان چنان ماه بيند بكابلستان

 از و شاه را كين نبايد گرفت چو ديوانه گردد نباشد شگفت

 بخشايش آرد هر آن كس بديدكه  كنون رنج مهرش بجايى رسيد 

 چنان رفت پيمان كه بشنيد شاه گناهز بس درد كو ديد بر بى 

 چو آيد بنزديك تخت بلند گسى كردمش با دلى مستمند

 ترا خود نياموخت بايد خرد همان كن كه با مهترى در خورد

 ستد زود دستان و بر پاى خاست چو نامه نوشتند و شد راى راست

 نخفت و نياسود تا بامداد چو خورشيد سر سوى خاور نهاد 

 سپيده بخنديد و بگشاد لب چو آن جامه سوده بفگند شب 

ه ناى بيامد بزين اندر آورد پاى  بر آمد خروشيدن كر 

 ابا نامه سام آزاده خوى بسوى شهنشاه بنهاد روى 
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 سر مرزبان پر ز پرخاش گشت چو در كابل اين داستان فاش گشت

 همه خشم رودابه بر وى براند بر آشفت و سيندخت را پيش خواند

 كه با شاه گيتى مرا پاى نيست بدو گفت كاكنون جزين راى نيست

 كشم زارتان بر سر انجمن ناپاك تنكه آرمت با دخت 

 بر آسايد و رام گردد زمين مگر شاه ايران ازين خشم و كين

 از ان زخم گرزش كه يارد چشيد بكابل كه با سام يارد چخيد 

 دل چاره جوى اندر انديشه بست چو بشنيد سيندخت بنشست پست

 كه بد ژرف بين و فزاينده راى يكى چاره آورد از دل بجاى 

 بيامد بر شاه خورشيد فش و زان پس دوان دست كرده بكش 

 چو ديگر يكى كامت آيد بكن بدو گفت بشنو ز من يك سخن

 ببخش و بدان كين شب آبستنست ترا خواسته گرز بهر تنست

 برو تيرگى هم نماند دراز اگر چند باشد شب دير ياز

 شودجهان چون نگين بدخشان  شود روز چون چشمه روشن شود

 مزن در ميان يالن داستان بدو گفت مهراب كز باستان

 و گر چادر خون بتن بر بپوش بگو آنچه دانى و جان را بكوش

 بود كت بخونم نيايد نياز بدو گفت سيندخت كاى سرفراز

 زبان بر گشايم چو تيغ از نيام مرا رفت بايد بنزديك سام

 گفتارها را پزدخرد خام  بگويم بدو آنچه گفتن سزد 

 

 منوچهر

 خشم گرفتن مهراب بر سیندخت  – 16بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سپردن بمن گنج آراسته ز من رنج جان و ز تو خواسته

 غم گنج هرگز نبايد كشيد بدو گفت مهراب بستان كليد

 بياراى و با خويشتن بر براه پرستنده و اسپ و تخت و كاله

 چو پژمرده شد بر فروزد بما مگر شهر كابل نسوزد بما

 روان خواسته خوار داربجاى  چنين گفت سيندخت كاى نامدار

 تو رودابه را سختى آرى بروى نبايد كه چون من شوم چاره جوى 

 كنون با توم روز پيمان اوست مرا در جهان انده جان اوست 

 ازويست اين درد و اندوه من ندارم همى انده خويشتن 

 پس آنگه بمردى ره چاره جست يكى سخت پيمان ستد زو نخست 

 بدر  و بياقوت پر مايه سر بديبا و زر بياراست تن را

 برون كرد دينار چون سى هزار پس از گنج زر ش ز بهر نثار

 از اسپان تازى و از پارسى بزر ين ستام آوريدند سى 

 يكى جام زر هر يكى را بدست ابا طوق زر ين پرستنده شست

 ز پيروزه چند چندى گهر پر از مشك و كافور و ياقوت و زر 

 طرازش همه گونه گونه گهر چهل جامه ديباى پيكر بزر 

 جزان سى بزهراب داده پرند بزرين و سيمين دو صد تيغ هند 

 صد استر همه باركش راه جوى صد اشتر همه ماده سرخ موى 

 ابا طوق و با ياره و گوشوار يكى تاج پر گوهر شاهوار

 برو ساخته چند گونه گهر بسان سپهرى يكى تخت زر

 چو سيصد فزون بود باالى او برش خسروى بيست پهناى او

 همه جامه و فرش كردند بار و زان ژنده پيالن هندى چهار
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 گردى بمردى ميان را ببستچو  چو شد ساخته كار خود بر نشست

 يكى باره زير اندرش همچو باد يكى ترگ رومى بسر بر نهاد 

 نه آواز داد و نه بر گفت نام بيامد گرازان بدرگاه سام

 بگويند با سرفراز جهان بكار آگهان گفت تا ناگهان

 بنزد سپهبد يل زابلى كه آمد فرستاده كابلى

 سپهبد جهانگير سام بنزد ز مهراب گرد آوريده پيام 

 بگفت و بفرمود تا داد بار بيامد بر سام يل پرده دار

 بپيش سپهبد خراميد تفت فرود آمد از اسپ سيندخت و رفت

 ابر شاه و بر پهلوان زمين زمين را ببوسيد و كرد آفرين

 رده بر كشيده ز در تا دو ميل نثار و پرستنده و اسپ و پيل

 سر پهلوان خيره شد كان بديد آوريديكايك همه پيش سام 

 بكش كرده دست و سر افگنده پست پر انديشه بنشست برسان مست

 فرستادن زن چه آيين بود كه جائى كجا مايه چندين بود

 ز من گردد آزرده شاه رمه گر اين خواسته زو پذيرم همه

 بر آرد بكردار سيمرغ بال و گر باز گردانم از پيش زال

 غالمان و پيالن آراسته بر آورد سر گفت كين خواسته 

 بنام مه كابلستان دهيد بريد اين بگنجور دستان دهيد

 زبان كرد گويا و دل شادكام پرى روى سيندخت بر پيش سام

 

 منوچهر

 دلخوشی دادن سام سیندخت را   – 17بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 رسيده بهى و بدى رفته ديد را پذيرفته ديد هاچو آن هديه 

 باال بدندسمن پيكر و سرو  سه بت روى با او بيك جا بدند

 بفرمود كامد بجاى نشست گرفته يكى جام هر يك بدست

 همه يك بديگر بر آميختند بپيش سپهبد فرو ريختند

 ز بيگانه خانه بپرداختند چو با پهلوان كار بر ساختند

 كه با راى تو پير گردد جوان چنين گفت سيندخت با پهلوان

 افروختندبتو تيرگيها بر  بزرگان ز تو دانش آموختند

 بگرزت گشاده ره ايزدى بمهر تو شد بسته دست بدى

 ز خون دلش ديده سيراب بود گنهكار گر بود مهراب بود

 كجا اندر آورد بايد بگرد كابل چه كرد گناهانسر بى

 پرستنده و خاك پاى تواند همه شهر زنده براى تواند

 آفريددرخشنده ناهيد و هور  از آن ترس كو هوش و زور آفريد

 ميان را بخون ريختن در مبند نيايد چنين كارش از تو پسند

 از ان كت بپرسم بهانه مجوى بدو سام يل گفت با من بگوى

 مر آن دخت او را كجا ديد زال تو مهراب را كهترى گر همال

 بمن گوى تا با كى اندر خورد بروى و بموى و بخوى و خرد

 سان كه ديدى يكايك بگوى بران ز باال و ديدار و فرهنگ اوى

 سر پهلوانان و پشت گوان بدو گفت سيندخت كاى پهلوان

 كه لرزان شود زو بر و بوم و رست يكى سخت پيمانت خواهم نخست

 نه آن كس كه بر من بود ارجمند كه از تو نيايد بجانم گزند

 همان گنج و خويشان و بنياد هست مرا كاخ و ايوان آباد هست

 بگويم بجويم بدين آب روى شوم هر چه گوئى بگوى چو ايمن

 بكوشم رسانم بزابلستان نهفته همه گنج كابلستان
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 بيايد ز من مهتر پر خرد جزين نيز هر چيز كاندر خورد 

 و را نيك بنواخت و پيمان ببست گرفت آن زمان سام دستش بدست

 همان راست گفتار و پيوند او چو بشنيد سيندخت سوگند او

 بگفت آنچه اندر نهان بود راست زمين را ببوسيد و بر پاى خاست

 زن گرد مهراب روشن روان كه من خويش ضحاكم اى پهلوان

 كه دستان همى جان فشاند بروى همان مام رودابه ماه روى

 شب تيره تا بر كشد روز چاك همه دودمان پيش يزدان پاك 

 بر جهاندار شاه زمينهمان  همى بر تو بر خوانديم آفرين 

 ز كابل ترا دشمن و دوست كيست كنون آمدم تا هواى تو چيست

 بدين پادشاهى نه اندر خوريم اگر ما گنهكار و بد گوهريم

 بكش گر كشى ور ببندى ببند من اينك بپيش توام مستمند

 كجا تيره روز اندر آيد بروز كابل مسوز گناهاندل بى

 زنى ديد با راى و روشن روان پهلوانسخنها چو بشنيد از و 

 ميانش چو غرو و برفتن تذرو برخ چون بهار و بباال چو سرو 

 درست است اگر بگسلد جان من چنين داد پاسخ كه پيمان من

 بمانيد شادان دل و تن درست تو با كابل و هر كه پيوند تست

 ز گيتى چو رودابه جويد همال بدين نيز همداستانم كه زال

 همان تاج و اورنگ را در خوريد شما گر چه از گوهر ديگريد

 ابا كردگار جهان جنگ نيست چنين است گيتى و زين ننگ نيست

 نمانيم و مانديم با هاى هاى چنان آفريند كه آيدش راى 

 يكى با فزونى يكى با نهيب يكى بر فراز و يكى در نشيب 

 ديگرى كاستهز كمى دل  يكى از فزايش دل آراسته 

 نبشتم بنزديك شاه بلند يكى نامه با البه دردمند
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 چنان شد كه گفتى بر آورده پر بنزد منوچهر شد زال زر

 همان نعل اسپش زمين را نديد بزين اندر آمد كه زين را نديد 

 چو خندان شود راى فرخ نهد بدين زال را شاه پاسخ دهد

 پاى در گل شدست از آب مژه شدست دلكه پرورده مرغ بى

 سزد گر بر آيند هر دو ز پوست عروس ار بمهر اندرون همچو اوست

ه اژدها  مرا نيز بنماى و بستان بها يكى روى آن بچ 

 كند بنده را شاد و روشن روان بدو گفت سيندخت اگر پهلوان

 سرم بر شود بآسمان بلند چماند بكاخ من اندر سمند

 همه پيش او جان نثار آوريم بكابل چنو شهريار آوريم

 همه بيخ كين از دلش كنده ديد لب سام سيندخت پر خنده ديد

 برافگند و مهراب را مژده داد نوندى دالور بكردار باد

 دلت شاد كن كار مهمان بسيچ كز انديشه بد مكن ياد هيچ

 بيايم نجويم بره بر زمان من اينك پس نامه اندر دمان

 بجنبيد و بيدار شد سر ز خواب آفتاب دوم روز چون چشمه

 بدرگاه ساالر ديهيم جوى گرانمايه سيندخت بنهاد روى

 مه بانوان خواندندش بنام روا رو بر آمد ز درگاه سام

 سخن گفت با او زمانى دراز بيامد بر سام و بردش نماز

 شدن شادمان سوى كابل خداى بدستورى بازگشتن بجاى

 نمودن بداماد پيمان نو مهمان نودگر ساختن كار 

بگو آنچه ديدى بمهراب گو و را سام يل گفت بر گرد و رو       

 خواستند ترز گنج آنچه پر مايه سزاوار او خلعت آراستند

 ز كاخ و ز باغ و ز كشت و درود بكابل دگر سام را هر چه بود

 ز گستردنى هم ز پوشيدنى دگر چارپايان دوشيدنى
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 گرفت و يكى نيز پيمان ببست سيندخت بخشيد و دستش بدستبه 

 كه باشند هر دو بشادى همال پذيرفت مر دخت او را بزال

 ايستبدو داد و گفتش كه ايدر مه سر افراز گردى و مردى دويست

 ازين پس مترس از بد بدگمان بكابل بباش و بشادى بمان

 بر گرفتند راهبنيك اخترى  شكفته شد آن روى پژمرده ماه
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 كه آمد ز ره زال سام سوار پس آگاهى آمد سوى شهريار

 كه بودند در پادشاهى نشان پذيره شدندش همه سركشان

 سبك نزد شاهش گشادند راه بارگاه ءچو آمد بنزديكى

 ببوسيد و بر شاه كرد آفرين چو نزديك شاه اندر آمد زمين

 بدو داد دل شاه آزر مجوى زمانى همى داشت بر خاك روى

 ستردند و بر روى پراگند مشك بفرمود تا رويش از خاك خشك 

 بلندبپرسيد از و شهريار  بيامد بر تخت شاه ارجمند

 بدين راه دشوار با باد و گرد كه چون بودى اى پهلو رادمرد 

 ابا تو همه رنج رامشگريست بفر  تو گفتا همه بهتريست

 بخنديد و شد شاد و روشن روان از و بستد آن نامه پهلوان

 كه رنجى فزودى بدل بر دراز چو بر خواند پاسخ چنين داد باز

 بنوشت با درد دل سام پيركه  و ليكن بدين نامه دلپذير

 برانم كه ننديشم از بيش و كم اگر چه مرا هست ازين دل دژم

 گر اينست فرجام آرام تو بسازم بر آرم همه كام تو

 كه تا من بكارت زنم نيك راى تو يك چند اندر بشادى بپاى 

 شهنشاه بنشست با زال زر ببردند خواليگران خوان زر

 نشستند بر خوان شاه رمه همهبفرمود تا نامداران 

 ساختندبتخت دگر جاى مى چو از خوان خسرو بپرداختند

 

 منوچهر

 آمدن زال با نامه سام نزد منوچهر  – 18بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ساختندبتخت دگر جاى مى چو از خوان خسرو بپرداختند

 نشست از بر اسپ زر ين ستام چو مى خورده شد نامور پور سام

 پر انديشه دل پر ز گفتار لب برفت و بپيمود باالى شب

 بپيش منوچهر پيروزگر بسته كمربيامد بشبگير 

 چو برگشت بستودش اندر نهان برو آفرين كرد شاه جهان
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 و هم بخردان شناسانستاره بفرمود تا موبدان و ردان

 بكار سپهرى پژوهش كنند كنند انجمن پيش تخت بلند

 كه تا با ستاره چه دارند راز برفتند و بردند رنج دراز

 برفتند با زيج رومى بچنگ سه روز اندران كارشان شد درنگ

 كه كرديم با چرخ گردان شمار زبان بر گشادند بر شهريار

 كه اين آب روشن بخواهد دويد چنين آمد از داد اختر پديد

 گوى پر منش زايد و نيك نام ازين دخت مهراب و از پور سام

 همش زور باشد هم آيين و فر بود زندگانيش بسيار مر

 برزم و ببزمش نباشد همال همش برز باشد همش شاخ و يال

 شود خشك همرزم او را جگر كجا باره او كند موى تر 

 سران جهان را بكس نشمرد نگذردعقاب از بر ترگ او 

 همه شير گيرد بخم  كمند يكى برز باال بود فر مند

 بر آتش يكى گور بريان كند هوا را بشمشير گريان كند

 بايران پناه سواران بود كمر بسته شهرياران بود

 

 

 

 

 منوچهر

 گفتاری در بخت زال در نزد ستاره شناسان  – 19بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كزين هر چه گفتيد داريد راز چنين گفت پس شاه گردن فراز

 كز و خواست كردن سخن خواستار بخواند آن زمان زال را شهريار

 نهفته سخنهاى ديرينه نيز بدان تا بپرسند از و چند چيز

 همان زال با نامور موبدان نشستند بيدار دل بخردان

 ازين تيز هش راه بين بخردى بپرسيد مر زال را موبدى

 كه رستست شاداب با فرهى كه از ده و دو تاى سرو سهى

 نگردد كم و بيش در پارسى از ان بر زده هر يكى شاخ سى

 دو اسپ گرانمايه و تيز تاز دگر موبدى گفت كاى سر فراز

 يكى چون بلور سپيد آبدار يكى زان بكردار درياى قار

 اندهمان يكدگر را نيابنده اندبجنبند و هر دو شتابنده

 كجا بگذرانند بر شهريار سديگر چنين گفت كان سى سوار

 همان سى بود باز چون بنگرى يكى كم شود باز چون بشمرى

 كه بينى پر از سبزه و جويبار چهارم چنين گفت كان مرغزار

 آيد سترگسوى مرغزار اندر  يكى مرد با تيز داسى بزرگ

 نه بردارد او هيچ از ان كار سر همى بدرود آن گياه خشك و تر 

 ز درياى با موج برسان غرو دگر گفت كان بر كشيده دو سرو

 نشيمش بشام آن بود اين ببام يكى مرغ دارد بريشان كنام

د شود برگ خشك  بران بر نشيند دهد بوى مشك ازين چون بپر 

 

 منوچهر

 پژوهش کردن موبدان از زال  – 21بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  (بر اساس نسخه مسکو  ه )شاهناممتن 
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 يكى پژمريده شده سوگوار آبداراز ان دو هميشه يكى 

 يكى شارستان يافتم استوار بپرسيد ديگر كه بر كوهسار

 گرفته بهامون يكى خارستان خرامند مردم از ان شارستان

 پرستنده گشتند و هم پيشگاه بناها كشيدند سر تا بماه

 كس از ياد كردن سخن نشمرد و زان شارستان رويشان بدل نگذرد

 بر و بومشان پاك گردد نهان خيزد از ناگهانيكى بومهين 

 هم انديشگان دراز آورد بدان شارستان رويشان نياز آورد

 بپيش ردان آشكارا بگوى بپرده درست اين سخنها بجوى

 ز خاك سيه مشك سارا كنى گر اين رازها آشكارا كنى
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 بر آورد يال و بگسترد بر زمانى پر انديشه شد زال زر

 همه پرسش موبدان كرد ياد و زان پس بپاسخ زبان برگشاد

 كه هر يك همى شاخ سى بر كشند نخست از ده و دو درخت بلند

 شاه نو آيين ابر گاه نو چو بسالى ده و دو بود ماه نو

 برين سان بود گردش روزگار بسى روز مه را سر آيد شمار

 فروزان بكردار آذر گشسپ كنون آنكه گفتى ز كار دو اسپ

 پس يكدگر تيز هر دو دوان سپيد و سياهست هر دو زمان

 دم چرخ بر ما همى بشمرد شب و روز باشد كه مى بگذرد

 كجا بر گذشتند بر شهريار سوارسديگر كه گفتى كه آن سى 

 بگاه شمردن همان سى بود از ان سى سواران يكى كم شود

 كه يك شب كم آيد همى گاه گاه نگفتى سخن جز ز نقصان ماه

 دو بن سرو كان مرغ دارد نشيم كنون از نيام اين سخن بر كشيم

 همى تيرگى دارد اندر نهان ز برج بره تا ترازو جهان

 پر از تيرگى  و سياهى شود گردش بماهى شودچنين تا ز 

 كز و نيمه شاداب و نيمى نژند دو سرو ان دو بازوى چرخ بلند

ان چو خورشيد دان  جهان را از و بيم و اميد دان برو مرغ پر 

 سراى درنگست و جاى قرار دگر شارستان بر سر كوهسار

 و رنج كزو ناز و گنجست و هم درد همين خارستان چون سراى سپنج

 

 منوچهر

 پاسخ دادن زال موبدان را   – 21بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 هم او بر فرازد هم او بشكرد همى دم زدن بر تو بر بشمرد

 ز گيتى بر آيد خروش و خله بر آيد يكى باد با زلزله

 گذر كرد بايد سوى شارستان همه رنج ما ماند زى خارستان

 نپايد برو نيز و هم بگذرد كسى ديگر از رنج ما بر خورد

 باشد و نو نگردد كهنهمين  چنين رفت از آغاز يك سر سخن

 روانها بران سر گرامى بود نيكنامى بود ماناگر توشه

 شويم جانپديد آيد آنگه كه بى و گر آز ورزيم و پيچان شويم

 از ان بهره ما يكى چادرست گر ايوان ما سر بكيوان برست

 همه جاى بيمست و تيمار و باك چو پوشند بر روى ما خون و خاك

 كجا خشك و تر زو دل اندر هراس مرد با تيز داسبيابان و آن 

 وگر البه سازى سخن نشنود تر و خشك يكسان همى بدرود

 همانش نبيره همانش نيا دروگر زمانست و ما چون گيا

 شكارى كه پيش آيدش بشكرد بپير و جوان يك بيك ننگرد

 كه جز مرگ را كس ز مادر نزاد جهان را چنينست ساز و نهاد

 زمانه برو دم همى بشمرد در در آيد بدان بگذردازين 

 هنر نمودن زال در پیش منوچهر

 از و شادمان شد دل شهريار چو زال اين سخنها بكرد آشكار

 شهنشاه گيتى ز هازه گرفت بشادى يكى انجمن بر شگفت

 چنانچون شب چارده چرخ ماه يكى جشنگاهى بياراست شاه

 سر ميگساران ز مى خيره گشت كشيدند مى تا جهان تيره گشت

 يكايك بر آمد ز درگاه شاه خروشيدن مرد باالى گاه

 گرفته يكى دست ديگر بدست برفتند گردان همه شاد و مست
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 سر نامداران بر آمد ز خواب چو بر زد زبانه ز كوه آفتاب

ه شير بيامد كمر بسته زال دلير  بپيش شهنشاه چون نر 

 شدن نزد ساالر فر خ پدر بدستورى بازگشتن ز در

 مرا چهر سام آمدست آرزوى بشاه جهان گفت كاى نيكخوى

 دلم گشت روشن بدين برز و تاج ببوسيدم اين پايه تخت عاج

 يك امروز نيزت ببايد سپرد بدو گفت شاه اى جوانمرد گرد

 دلت راهش سام زابل كجاست ترا بويه دخت مهراب خاست

ه ناى دراىبفرمود تا سنج و هندى   بميدان گذارند با كر 

 برفتند گردان همه شادمان ابا نيزه و گرز و تير و كمان

 نشانه نهادند چون روز جنگ كمانها گرفتند و تير خدنگ

 بگرز و بتيغ و بتير و سنان بپيچيد هر يك بچيزى عنان

 گذشته برو سال بسيار و ماه درختى گشن بد بميدان شاه

 بر انگيخت اسپ و برآورد نام بماليد دستان سامكمان را 

 گذاره شد آن تير شاهنشهى بزد بر ميان درخت سهى

ه شير هم اندر تگ اسپ يك چوبه تير  بينداخت و بگذاشت چون نر 

 بگشتند با خشتهاى گران سپر برگرفتند ژوپين و ران

 بر انگيخت اسپ و برآورد يال سپر خواست از ريدك ترك زال 

 بژوپين شكار نو آيين گرفت كمان را بينداخت و ژوپين گرفت 

 گشاده بديگر سو افگند خوار بزد خشت بر سه سپر گيل وار 

 كه با او كه جويد نبرد از مهان بگردنكشان گفت شاه جهان

 كه از تير و ژوپين بر آورد گرد يكى بر گراييدش اندر نبرد

 خشمناك و زبان پر مزيحبدل  همه بر كشيدند گردان سليح

 ابا نيزه و آب داده سنان بآورد رفتند پيچان عنان
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 بر انگيخت زال اسپ و بر خاست گرد چنان شد كه مرد اندر آمد بمرد

 عنان پيچ و گردنكش و نامدار نگه كرد تا كيست زيشان سوار

 گرفتش كمربند او را بچنگ ز گرد اندر آمد بسان نهنگ

 كه شاه و سپه ماند اندر شگفت پشت زين بر گرفتچنان خوارش از 

 كه مردم نبيند كسى زين نشان بآواز گفتند گردنكشان

 كند جامه مادر برو الژورد هر آن كس كه با او بجويد نبرد

 چه گرد از نهنگانش بايد شمرد ز شيران نزايد چنين نيز گرد

 بماند بگيتى دلير و سوار خنك سام يل كش چنين يادگار

 همان نامور مهتران سترگ برو آفرين كرد شاه بزرگ

 كمربسته و با كاله آمدند بزرگان سوى كاخ شاه آمدند

 كه گشتند از ان خيره يك سر مهان يكى خلعت آراست شاه جهان

 چه از ياره و طوق و زر ين كمر چه از تاج پر مايه و تخت زر

 هر گونه چيزپرستنده و اسپ و  همان جامهاى گرانمايه نيز

 همه چيزها از كران تا كران بزال سپهبد سپرد آن زمان 
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 شگفتى سخنهاى فر خ نوشت پس آن نامه سام پاسخ نوشت

 بهر كار پيروز بر سان شير پهلوان دليركه اى نامور 

 برزم و ببزم و براى و بچهر نبيند چو تو نيز گردان سپهر

 كزو ماند اندر جهان يادگار همان پور فرخنده زال سوار

 همان خواهش و راى و آرام او رسيد و بدانستم از كام او

 همان زال را راى و آرام بود بر آمد هر آنچ آن ترا كام بود

 بسى روز فر خ شمردم بدوى همه آرزوها سپردم بدوى

 چه زايد جز از شير شرزه بجنگ ز شيرى كه باشد شكارش پلنگ

 كزو دور بادا بد بدگمان گسى كردمش با دلى شادمان

 ز گردان لشكر بر آورده سر برون رفت با فر خى زال زر

 كه برگشتم از شاه دل شادكام نوندى بر افگند نزديك سام

 همان ياره و طوق و هم تخت عاج ابا خلعت خسروانى  و تاج

 كه با پير سر شد بنوى جوان چنان شاد شد زان سخن پهلوان

 بمهراب گفت آن كجا رفته بود سوارى بكابل برافگند زود

 و زان شادمانى كه رفت از مهان نوازيدن شهريار جهان

 چنانچون سزدگذاريم هر دو  من اينك چو دستان بر من رسد

 ز پيوند خورشيد زابلستان چنان شاد شد شاه كابلستان

 ز هر جاى رامشگران خواندند كه گفتى همى جان بر افشاندند

 

 منوچهر

 پاسخ نامه سام از منوچهر  – 22بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 لبش گشت خندان و دل شادمان چو مهراب شد شاد و روشن روان

 بسى خوب گفتار با او براند گرانمايه سيندخت را پيش خواند

 بيفروخت از رايت اين تيره جاى راىبدو گفت كاى جفت فرخنده 

 برو شهرياران كنند آفرين بشاخى زدى دست كاندر زمين

 ببايد مر اين را سرانجام جست چنان هم كجا ساختى از نخست

 اگر تخت عاجست اگر خواستست همه گنج پيش تو آراستست

 بر دختر آمد سراينده راز چو بشنيد سيندخت از و گشت باز

 كه ديدى چنانچون ببايد همال دادش بديدار زالهمى مژده 

 سزد گر فرازد سر از سرزنش زن و مرد را از بلندى منش

 كنون هر چه جستى همه يافتى سوى كام دل تيز بشتافتى

 سزاى ستايش بهر انجمن بدو گفت رودابه اى شاه زن

 بفرمانت آرايش دين كنم من از خاك پاى تو بالين كنم

 دل و جان تو خانه سور باد آهرمنان دور بادز تو چشم 

 بآرايش كاخ بنهاد روى چو بشنيد سيندخت گفتار اوى

 گالب و مى و مشك و عنبر سرشت بياراست ايوانها چون بهشت

 زبرجد برو بافته سربسر بساطى بيفگند پيكر بزر

 كه هر دانه قطره آب بود دگر پيكرش در خوشاب بود

 بآيين و آرايش چين نهاد زر ين نهاديك ايوان همه تخت 

 ميان گهر نقشها كنده بود همه پيكرش گوهر آگنده بود 

 كه تخت كيان بود و پر مايه بود ز ياقوت مر تخت را پايه بود

 بياورده از پارس و اهواز و رى يك ايوان همه جامه رود و مى 

 بهارپر از جامه و رنگ و بوى  بياراست رودابه را چون نگار

 پر از رنگ و بوى و پر از خواسته همه كابلستان شد آراسته
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 ز كابل پرستندگان خواستند همه پشت پيالن بياراستند

 نهاده بسر بر ز زر افسران نشستند بر پيل رامشگران

 نثارش همه مشك و زر خواستند پذيره شدن را بياراستند
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نده مرغ و چو كشتى بر آب همى راند دستان گرفته شتاب  چو پر 

 پذيره نرفتند با فر هى كسى را نبد ز آمدنش آگهى

 كه آمد ز ره زال فرخنده راى خروشى بر آمد ز پرده سراى

 همى داشت اندر برش يك زمان شدش سام يل شادمانپذيره 

 بگفت آن كجا ديد و بشنيد پاك فرود امد از باره بوسيد خاك

م دل و شادكام نشست از بر تخت پر مايه سام  ابا زال خر 

 لبش گشت خندان نهفتن گرفت سخنهاى سيندخت گفتن گرفت

 نامپيمبر زنى بود سيندخت  چنين گفت كامد ز كابل پيام

 كه هرگز نباشم بدو بدگمان ز من خواست پيمان و دادم زمان

 سخنها بران بر نهاديم راست ز هر چيز كز من بخوبى بخواست

 شود جفت خورشيد زابلستان نخست آنكه با ماه كابلستان

 بران دردها پاك درمان شويم دگر آنكه زى او بمهمان شويم

 پردخته شد كار بنماى روىكه  فرستاده آمد از نزد اوى

 چه گوييم مهراب آزاده را كنون چيست پاسخ فرستاده را

 كه رنگش سراپاى شد لعل فام ز شادى چنان شد دل زال سام

 گر ايدون كه بينى بروشن روان چنين داد پاسخ كه اى پهلوان 

 بگوييم زين در سخن بشنويم سپه رانى و ما بكابل شويم 

 بدانست كو را ازين چيست كام فرخنده سام بدستان نگه كرد

 

 منوچهر

 زال به نزدیک سامرسیدن   – 23بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بنزديك زال آن جز از خواب نيست سخن هر چه از دخت مهراب نيست

 زدند و گشادند پرده سراى بفرمود تا زنگ و هندى دراى

 بدان تا شود نزد مهراب شير هيونى بر افگند مرد دلير

 رسیدن سام و دستان به کابل

 ابا زال با پيل و چندى سپاه راهبگويد كه آمد سپهبد ز 

 خروشى بر آمد چنانچون سزيد فرستاده تازان بكابل رسيد 

 ز پيوند خورشيد زابلستان چنان شاد شد شاه كابلستان 

 ز هر جاى رامشگران خواندند كه گفتى همى جان بر افشاندند 
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 بياراست لشكر چو چشم خروس بزد ناى مهراب و بر بست كوس

 زمين شد بهشت از كران تا كران ابا ژنده پيالن و رامشگران

 چه سرخ و سپيد و چه زرد و بنفش پرنيانى درفش گونز بس گونه

 زنگخروشيدن بوق و آواى  چه آواى ناى و چه آواى چنگ 

 يكى رستخيز است گر رامش است تو گفتى مگر روز انجامش است 

 فرود آمد از اسپ و بگذارد گام همى رفت ازين گونه تا پيش سام

 بپرسيدش از گردش روزگار گرفتش جهان پهلوان در كنار

 چه بر سام و بر زال زر همچنين شه كابلستان گرفت آفرين

 كوه سر بر كشد ماه نوچو از  نشست از بر باره تيز رو

 نهاد از بر تارك زال زر يكى تاج زر ين نگارش گهر

 سخنهاى ديرينه كردند ياد بكابل رسيدند خندان و شاد

 ز ناليدن بربط و چنگ و ناى همه شهر ز آواى هندى دراى

 زمانه بآرايشى ديگرست تو گفتى دد و دام رامشگرست

 براندوده پر مشك و پر زعفران بش و يال اسپان كران تا كران

 ميان بسته سيصد پرستندگان برون رفت سيندخت با بندگان

 بدست اندرون پر ز مشك و گهر مر آن هر يكى را يكى جام زر

 پس از جام گوهر بر افشاندند همه سام را آفرين خواندند

 نيازشد از خواسته يك بيك بى بدان جشن هر كس كه آمد فراز

 

 منوچهر

  24بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  79
 

 
 

 

 كه رودابه را چند خواهى نهفت و سيندخت را سام گفتبخنديد 

 اگر ديدن آفتاب هواست بدو گفت سيندخت هديه كجاست

 كه از من بخواه آنچه آيدت كام چنين داد پاسخ بسيندخت سام

م بهار برفتند تا خانه زرنگار  كجا اندرو بود خر 

 يكايك شگفتى بماند اندروى نگه كرد سام اندران ماه روى

 برو چشم را چون گشايد همى ندانست كش چون ستايد همى

 ببستند عقدى بر آيين و كيش بفرمود تا رفت مهراب پيش

 عقيق و زبرجد برافشاندند بيك تختشان شاد بنشاندند

 سر شاه با تاج گوهر نگار سر ماه با افسر نام دار

 يكى نسخت گنج آراسته بياورد پس دفتر خواسته

 كه گوش آن نيارست گفتى شنود از گنجها هر چه بودبرو خواند 

 ببودند يك هفته با مى بدست برفتند از آنجا بجاى نشست

 سه هفته بشادى گرفتند ساز و ز ايوان سوى باغ رفتند باز

 كشيدند بر پيش كاخ بلند بندبزرگان كشورش با دست 

 سوى سيستان روى بنهاد تفت سر ماه سام نريمان برفت

 زمانه ركاب ورا داد بوس ابا زال و با لشكر و پيل و كوس 

 يكى مهد تا ماه را در نشاخت عمارى و باالى و هودج بساخت

 سوى سيستان روى كردند پيش چو سيندخت و مهراب و پيوند خويش

 پر از آفرين لب ز نيكى كنش برفتند شادان دل و خوش منش

 و خندان و گيتى فروزچنان شاد  رسيدند پيروز تا نيمروز

 سه روز اندران بزم بگماز كرد يكى بزم سام آنگهى ساز كرد 

 خود و لشكرش سوى كابل براند پس آنگاه سيندخت آنجا بماند 

 برون برد لشكر بفرخنده فال سپرد آن زمان پادشاهى بزال



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  81
 

 
 

 

 درفش خجسته بر افراخت سر سوى گرگساران شد و باختر

 دل و ديده با ما ندارند راست مراست شوم گفت كان پادشاهى

 مرا داد و گفتا همى دار و خور منوچهر منشور آن شهر بر 

 بويژه ز گردان مازندران بترسم ز آشوب بدگوهران

 مى و مجلس آراست و بفراخت يال بشد سام يك زخم و بنشست زال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  81
 

 
 

 

 كه آزاده سرو اندر آمد ببار بسى بر نيامد برين روزگار

 دلش را غم و رنج بسپرده شد بهار دل افروز پژمرده شد 

 شد آن ارغوانى رخش زعفران شكم گشت فربه و تن شد گران

 چه بودت كه گشتى چنين زرد فام بدو گفت مادر كه اى جان مام

 همى بر گشايم بفرياد لب چنين داد پاسخ كه من روز و شب

 و زين بار بردن نيابم جواز همانا زمان آمدستم فراز 

 و گر آهنست آنكه نيز اندروست تو گوئى بسنگستم آگنده پوست

 بخواب و بآرام بودش نياز چنين تا گه زادن آمد فراز

 از ايوان دستان بر آمد خروش روز از و رفت هوش چنان بد كه يك

 بكند آن سيه گيسوى مشك بوى خروشيد سيندخت و بشخود روى

 كه پژمرده شد برگ سرو سهى يكايك بدستان رسيد آگهى

 پر از آب رخسار و خسته جگر ببالين رودابه شد زال زر

 بخنديد و سيندخت را مژده داد همان پر  سيمرغش آمد بياد

 و ز آن پر سيمرغ لختى بسوخت يكى مجمر آورد و آتش فروخت

 پديد آمد آن مرغ فرمان روا شد هوا گونهم اندر زمان تيره

 چه مرجان كه آرايش جان بود چو ابرى كه بارانش مرجان بود

 ستودش فراوان و بردش نماز برو كرد زال آفرين دراز

 اندرون نم چراستبچشم هژبر  چنين گفت با زال كين غم چراست

 

 منوچهر

 گفتار اندر زادن رستم  – 25بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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ه شير آيد و نامجوى كزين سرو سيمين بر ماه روى  يكى نر 

 نيارد گذشتن بسر برش ابر كه خاك پى او ببوسد هژبر

 شود چاك چاك و بخايد دو چنگ از آواز او چرم جنگى پلنگ

 ببيند بر و بازوى و يال اوى هران گرد كاواز كوپال اوى 

 دل مرد جنگى بر آيد ز جاى ز آواز او اندر آيد ز پاى 

 بخشم اندرون شير جنگى بود بجاى خرد سام سنگى بود 

 بآورد خشت افگند بر دو ميل بباالى سرو و بنيروى پيل 

 بفرمان دادار نيكى دهش نيايد بگيتى ز راه زهش 

 يكى مرد بينا دل پر فسون بياور يكى خنجر آبگون

 ز دل بيم و انديشه را پست كن بمى ماه را مست كننخستين 

 نباشد مر او را ز درد آگهى بكافد تهيگاه سرو سهى

 همه پهلوى ماه در خون كشد و زو بچه شير بيرون كشد

 ز دل دور كن ترس و تيمار و باك و ز آن پس بدوز آن كجا كرد چاك

 سايه خشكبكوب و بكن هر سه در  گياهى كه گويمت با شير و مشك

 ببينى همان روز پيوستگيش بسا و بر آالى بر خستگيش

 خجسته بود سايه فر  من بدو مال از ان پس يكى پر  من

 بپيش جهاندار بايد شدن ترا زين سخن شاد بايد بدن

 كه هر روز نو بشكفاندش بخت كه او دادت اين خسروانى درخت

 برومندت آمد بباركه شاخ  بدين كار دل هيچ غمگين مدار

 فگند و بپرواز بر شد بلند بگفت و يكى پر ز بازو بكند

 برفت و بكرد آنچه گفت اى شگفت بشد زال و آن پر  او بر گرفت

 همه ديده پر خون و خسته روان بدان كار نظاره شد يك جهان 

 كه كودك ز پهلو كى آيد برون فرو ريخت از مژ ه سيندخت خون
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 مر آن ماه رخ را بمى كرد مست بيامد يكى موبدى چرب دست

 بتابيد مر بچه را سر ز راه پهلوى ماه رنجبكافيد بى

 كه كس در جهان اين شگفتى نديد برون آوريد گزندشچنان بى

 بباال بلند و بديدار كش يكى بچه بد چون گوى شيرفش

 كه نشنيد كس بچه پيل تن شگفت اندر و مانده بد مرد و زن

 بدارو همه درد بسپوختند همان دردگاهش فرو دوختند 

 ز مى خفته و هش از و رفته بود شبانروز مادر ز مى خفته بود

 بر سخنبسيندخت بگشاد لب  چو از خواب بيدار شد سرو بن

 ابر كردگار آفرين خواندند برو زر  و گوهر بر افشاندند

 بسان سپهرى بر افراختند مر آن بچه را پيش او تاختند

 بديد اندرو فر  شاهنشهى بخنديد از آن بچه سرو سهى

 نهادند رستمش نام پسر برستم بگفتا غم آمد بسر 

 شيربباالى آن شير ناخورده  يكى كودكى دوختند از حرير

 برخ بر نگاريده ناهيد و هور درون وى آگنده موى سمور

 بچنگ اندرش داده چنگال شير ببازوش بر اژدهاى دلير

 بيك دست كوپال و ديگر عنان بزير كش اندر گرفته سنان

 بگرد اندرش چاكران نيز چند نشاندندش آنگه بر اسپ سمند

 پرداختهچنانچون ببايست  چو شد كار يك سر همه ساخته 

 

 منوچهر

 نامگذاری رستم  – 26بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بفرمان بران بر درم ريختند هيون تكاور بر انگيختند

 ببردند نزديك سام سوار پس آن صورت رستم گرزدار

 ز زاولستان تا بكابلستان يكى جشن كردند در گلستان

 بهر كنج صد مجلس آراى بود همه دشت پر باده و ناى بود

 رامشگراننشسته بهر جاى  بزاولستان از كران تا كران

 نشسته چنانچون بود تار و پود نبد كهتر از مهتران بر فرود

 ببردند نزديك سام سوار پس آن پيكر رستم شير خوار

 مرا ماند اين پرنيان گفت راست ابر سام يل موى بر پاى خاست

 سرش ابر سايد زمين دامنش اگر نيم ازين پيكر آيد تنش

 درم ريخت تا بر سرش گشت راست و زان پس فرستاده را پيش خواست

 بياراست ميدان چو چشم خروس بشادى بر آمد ز درگاه كوس 

 بخواهندگان بر درم برفشاند مى آورد و رامشگران را بخواند 

 نظاره شدند اندران بزمگاه بياراست جشنى كه خورشيد و ماه

 بياراست چون مرغزار بهشت پس آن نامه زال پاسخ نوشت

 بران شادمان گردش روزگار آفرين كرد بر كردگارنخست 

 خداوند شمشير و كوپال را ستودن گرفت آنگهى زال را

 كه يال يالن داشت و فر  كيان پس آمد بدان پيكر پرنيان

 بداريد كز دم نيابد گزند بفرمود كين را چنين ارجمند

 شب و روز با كردگار جهان نيايش همى كردم اندر نهان

 ز تخم تو گردى بآيين من زنده ببيند جهان بين منكه 

 نبايد جز از زندگانيش خواست كنون شد مرا و ترا پشت راست

 بر زال روشن دل و شادمان فرستاده آمد چو باد دمان 

 كه روشن روان اندر آيد بمغز چو بشنيد زال اين سخنهاى نغز 
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 كبودبرافراخت گردن بچرخ  بشاديش بر شادمانى فزود 

 برهنه شد آن روزگار نهان همى گشت چندى برو بر جهان

 كه نيروى مردست و سرمايه شير برستم همى داد ده دايه شير 

 شد از نان و از گوشت افزودنى چو از شير آمد سوى خوردنى 

 بماندند مردم از ان پرورش بدى پنج مرده مر او را خورش 

 يكى سرو آزاد گشتبسان  چو رستم بپيمود باالى هشت

 جهان بر ستاره نظاره شود چنان شد كه رخشان ستاره شود

 بباال و ديدار و فرهنگ و راى تو گفتى كه سام يلستى بجاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  86
 

 
 

 

 كه شد پور دستان همانند شير آگاهى آمد بسام دلير چو

 بدين شير مردى و گردى نديد كس اندر جهان كودك نارسيد 

 بديدار آن كودك آمدش راى بجنبيد مر سام را دل ز جاى 

 برفت و جهان ديدگان را ببرد سپه را بساالر لشكر سپرد 

 كشيدسپه را سوى زاولستان  چو مهرش سوى پور دستان كشيد

 ز لشكر زمين گشت چون آبنوس چو زال آگهى يافت بر بست كوس

 پذيره شدن را نهادند راى خود و گرد مهراب كابل خداى

 بر آمد ز هر دو سپه دار و رو بزد مهره در جام و برخاست غو

 زمين قيرگون و هوا الژورد يكى لشكر از كوه تا كوه مرد 

 رفت آواز تا چند ميلهمى  خروشيدن تازى اسپان و پيل 

 برو تخت زر ين بپيراستند يكى ژنده پيلى بياراستند

 ابا بازوى شير و با كتف و يال نشست از بر تخت زر پور زال

 سپر پيش و در دست گرز گران بسر برش تاج و كمر بر ميان

 سپه بر دو رويه رده بر كشيد چو از دور سام يل آمد پديد

 بزرگان كه بودند بسيار سال مهراب و زالفرود آمد از باره 

 ابر سام يل خواندند آفرين يكايك نهادند سر بر زمين

ه شير ديد چو گل چهره سام يل بشكفيد  چو بر پيل بر بچ 

 نگه كرد و با تاج و تختش بديد چنان همش بر پيل پيش آوريد

 

 منوچهر

 آمدن سام به دیدن رستم  – 27بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه تهما هژبرا بزى شاد دير يكى آفرين كرد سام دلير

 نيا را يكى نو ستايش گرفت ببوسيد رستمش تخت اى شگفت

 ز شاخ توام من تو بنياد باش كه اى پهلوان جهان شاد باش

 نشايم خور و خواب و آرام را نامور سام را اميكى بنده 

 همى تير ناوك فرستم درود همى پشت زين خواهم و درع و خود 

 اممگر زهرهچو آن تو باشد  امبچهر تو ماند همى چهره

 سپهدار بگرفت دستش بدست و زان پس فرود آمد از پيل مست

 فرو ماند پيالن و آواى كوس همى بر سر و چشم او داد بوس

 همه راه شادان و با گفت و گوى سوى كاخ از ان پس نهادند روى

 نشستند و خوردند و بودند شاد همه كاخها تخت زر ين نهاد 

 برنجى نبستند هرگز ميان ماهيانبر آمد برين بر يكى 

 همى گفت هر يك بنوبت سرود بخوردند باده بآواى رود

 دگر گوشه رستمش گرزى بدست بيك گوشه تخت دستان نشست 

 فرو هشته از تاج پر  هماى گشاىبپيش اندرون سام گيهان 

 برو هر زمان نام يزدان بخواند ز رستم همى در شگفتى بماند

 ميان چون قلم سينه و بر فراخ بدان بازوى و يال و آن پشت و شاخ 

 دل شير نر دارد و زور ببر دو رانش چو ران هيونان ستبر 

 ندارد كس از پهلوانان همال و اين فر  و يال روئىبدين خوب 

 بمى جان اندوه را بشكريم بدين شادمانى كنون مى خوريم 

 بپرسى كس اين را ندارد بياد بزال آنگهى گفت تا صد نژاد

 بدين نيكوئى چاره چون آورند كه كودك ز پهلو برون آورند

 كه ايزد و را ره نمود اندرين بسيمرغ بادا هزار آفرين

 كهن شد يكى ديگر آرند نو كه گيتى سپنجست پر آى و رو
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 ز رستم سوى ياد دستان شدند بمى دست بردند و مستان شدند

 كه چون خويشتن كس بگيتى نديد چندان نبيدهمى خورد مهراب 

 نه از سام و نز شاه با تاج و فر همى گفت ننديشم از زال زر

 نيارد برو سايه گسترد ميغ من و رستم و اسب شبديز و تيغ

 بپى مشك سارا كنم خاك را كنم زنده آيين ضحاك را

 ز گفتار مهراب دل شادكام پر از خنده گشته لب زال و سام

 بران تخت فرخنده بگزيد راه ماه نو هرمز مهر ماه سر

 يكى منزلى زال شد با پدر بسازيد سام و برون شد بدر 

 بپدرود كردن نيا را بهم همى رفت بر پيل رستم دژم 

 نگر تا نباشى جز از دادگر چنين گفت مر زال را كاى پسر

 خرد را گزين كرده بر خواسته بفرمان شاهان دل آراسته

 همه روز جسته ره ايزدى همه ساله بر بسته دست از بدى

 يكى بايدت آشكار و نهان چنان دان كه بر كس نماند جهان 

 بجز بر ره راست مسپر زمين برين پند من باش و مگذر ازين 

 كه آمد بتنگى زمانم همى كه من در دل ايدون گمانم همى

 پندها را نبايد نهفتكه اين  دو فرزند را كرد پدرود و گفت 

 ز پيالن خروشيدن كر  ناى بر آمد ز درگاه زخم دراى 

 زبان گرم گوى و دل آزرم جوى سپهبد سوى باختر كرد روى

 پر از آب رخ دل پر از پند او برفتند با او دو فرزند او

 كشيد آن سپهبد براه دراز دو منزل برفتند و گشتند باز

 سوى سيستان باز برد آن سپاه زان روى زال سپهبد براه

 همى كرد شادى و هم باده خورد شب و روز با رستم شير مرد 
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 ز گيتى همى بار رفتن ببست منوچهر را سال شد بر دو شست

 همى ز آسمان داستانها زدند بر او شدند شناسانستاره

 ز گيتى همى گشت بايست باز نديدند روزش كشيدن دراز 

 كه شد تيره آن تخت شاهنشهى بدادند زان روز تلخ آگهى

 مگر نزد يزدان به آيدت جاى گه رفتن آمد بديگر سراى

 نبايد كه مرگ آورد تاختن نگر تا چه بايد كنون ساختن 

 برسم دگرگون بياراست گاه سخن چون ز داننده بشنيد شاه

 همه راز دل پيش ايشان براند همه موبدان و ردان را بخواند

 و را پندها داد ز اندازه بيش بفرمود تا نوذر آمدش پيش

 برو جاودان دل نبايد نهاد كه اين تخت شاهى فسونست و باد

 بسختى ببستم ميانبرنج و  مرا بر صد و بيست شد ساليان

 برزم اندرون دشمنان ماندم بسى شادى و كام دل راندم

 بپندش مرا سود شد هر زيان بفر  فريدون ببستم ميان

 همان كين ايرج نياى بزرگ بجستم ز سلم و ز تور سترگ

 بسى شهر كردم بسى بارها جهان ويژه كردم ز پتيارها

 شد اندر نهانشمار گذشته  چنانم كه گويى نديدم جهان

 درختى كه زهر آورد بار و برگ نيرزد همى زندگانيش مرگ

 سپردم ترا تخت شاهى و گنج از آن پس كه بردم بسى درد و رنج

 

 منوچهر

 اندرز کردن منوچهر پسرش را   – 28بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ترا دادم اين تاج شاه آزمود چنانچون فريدون مرا داده بود

 بخوشتر زمان باز بايدت گشت چنان دان كه خوردى و بر تو گذشت

 بر آيد برو روزگار دراز همى از تو باز نشانى كه ماند

 كه پاكى نژاد آورد پاك دين نبايد كه باشد جز از آفرين

 كه دين خداى آورد پاك راى نگر تا نتابى ز دين خداى 

 چو موسى بيايد بپيغمبرى كنون نو شود در جهان داورى

 نگر تا نتابى بر او بكين پديد آيد آنگه بخاور زمين

 نگه كن ز سر تا چه پيمان بود آن دين يزدان بودبدو بگرو 

 كه نيكى ازويست و هم زو بدى تو مگذار هرگز ره ايزدى

 نهند از بر تخت ايران كاله از ان پس بيايد ز تركان سپاه

 گهى گرگ بايد بدن گاه ميش ترا كارهاى درشتست پيش

 ز توران شود كارها بر تو تنگ گزند تو آيد ز پور پشنگ 

 ز سام و ز زال آنگهى ياورى بجوى اى پسر چون رسد داورى 

 بر آمد كنون بر كشد شاخ و يال وزين نو درختى كه از پشت زال 

 وربكين تو آيد همان كينه هنراز و شهر توران شود بى 

 همى زار بگريست نوذر بروى بگفت و فرود آمد آبش بروى

 ا هيچ آزاريىنه از درده بدى هيچ بيماريى آنكشبى 

 بپژمرد و برزد يكى سرد باد دو چشم كيانى بهم بر نهاد

 بگيتى سخن ماند زو يادگار شد آن نامور پر هنر شهريار

 

 

 


