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 فراشتز كيوان كاله كيى بر  چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت

 بخواند انجمن را و دينار داد تخت منوچهر بر بار داد iب

 كه بيدادگر شد سر شهريار برين بر نيامد بسى روزگار

 جهان را كهن شد سر از شاه نو هر جاى غو iز گيتى بر آمد ب

 ابا موبدان و ردان تيز گشت چو او رسمهاى پدر در نوشت

 گنج و دينار شددلش برده  همى مردمى نزد او خوار شد

 دليران سزاوار شاهى شدند كديور يكايك سپاهى شدند

 جوشه جهانى سراسر بر آمد ب چو از روى كشور بر آمد خروش

 فرستاد كس نزد سام سوار بترسيد بيدادگر شهريار

 فرستاد نوذر بر او پيام بسگسار مازندران بود سام

 پيل و مور كه هست آفريننده خداوند كيوان و بهرام و هور

 نه آسانى از اندك اندر بوش نه دشوارى از چيز برتر منش

 اگر هست بسيار و گر اندكيست همه با توانايى او يكيست

 ثنا بر روان منوچهر شاه كنون از خداوند خورشيد و ماه

 كه آيد همى ز ابر باران فرود ابر سام يل باد چندان درود 

 افراز گرد پسنديده را سر مران پهلوان جهان ديده را 

 روانش ز هر درد آزاد باد هميشه دل و هوشش آباد باد 

 سخنها هم از آشكار و نهان شناسد مگر پهلوان جهان 

 

 پادشاهی نوذر

 پادشاهی او هفت سال بود بر تخت نشستن نوذر  – 1بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  2
 

 
 

 

 ز سام نريمان بسى كرد ياد هم بر نهاده كه تا شاه مژگان ب

 كه هم پهلوانست و هم شاه دوست هميدون مرا پشت گرمى بدوست

 ازويست رخشنده فرخ كاله هنگام شاهه نگهبان كشور ب

 سخنها از اندازه اندر گذشت كنون پادشاهى پر آشوب گشت

 ازين تخت پردخته ماند زمين اگر بر نگيرد وى آن گرز كين

 يكى باد سرد از جگر بر كشيد چو نامه بر سام نيرم رسيد

 بر آمد خروشيدن بوق و كوس شبگير هنگام بانگ خروسه ب

 كه درياى سبز اندرو گشت خوار لشكرى راند از گرگساريكى 

 راهه پذيره شدندش بزرگان ب چو نزديك ايران رسيد آن سپاه

 برفتند و گفتند هر گونه دير پياده همه پيش سام دلير

 كه بر خيره گم كرد راه پدر ز بيدادى نوذر تاجور

 غنوده شد آن بخت بيدار اوى جهان گشت ويران ز كردار اوى

 ازو دور شد فره ايزدى بگردد همى از ره بخردى

 نشيند برين تخت روشن روان چه باشد اگر سام يل پهلوان

 برويست ايران و بنياد او جهان گردد آباد با داد او

 مهرش گروگان كنيمه روانها ب كه ما بنده باشيم و فرمان كنيم

 كردگاركه اين كى پسندد ز من  بديشان چنين گفت سام سوار

 تخت كيى بر كمر بر ميانه ب كه چون نوذرى از نژاد كيان

 محالست و اين كس نيارد شنود شاهى مرا تاج بايد بسوده ب

 چنين زهره دارد كس اندر نهان خود اين گفت يارد كس اندر جهان

 بران تخت زرين شدى با كاله اگر دخترى از منوچهر شاه

 شاد بودى جهان بين من بدو نبودى جز از خاك بالين من

 برين بر نيامد زمانى دراز دلش گر ز راه پدر گشت باز 
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 كه رخشنده دشوار شايدش كرد هنوز آهنى نيست زنگار خورد

 مهرش نياز آورمه جهان را ب من آن ايزدى فّره باز آورم 

 نّوى ز سر باز پيمان شويده ب شما بر گذشته پشيمان شويد 

 نيابيد و از نوذر شاه مهر سپهرگر آمرزش كردگار 

 برگشتن آتش بود جايگاهه ب بدين گيتى اندر بود خشم شاه

 يكايك ز سر باز پيمان شدند بزرگان ز كرده پشيمان شدند

 پذيره شدش نوذر شهريار درگاه سام سواره چو آمد ب

 نّوى جوانه جهان سربسر شد ب فّرخ پى نامور پهلوانه ب

 دل ويژه كهتر شدنده جان و به ب نوذر شدندپوزش مهان پيش ه ب

 نشست اندر آرام با فّرهى بر افروخت نوذر ز تخت مهى

 پرستنده او بود و هم رهنماى پاىه جهان پهلوان پيش نوذر ب

 سخنهاى نيكو بسى كرد ياد نوذر در پندها را گشاده ب 

 همان از منوچهر زيباى گاه ز گرد فريدون و هوشنگ شاه 

 بيداد بر چشم نگماشتنده ب داد و دهش داشتنده كه گيتى ب 

 چنان كرد نوذر كه او راى ديد داد آوريده دل او ز كژى ب 

 همه داد و بنياد آزرم كرد دل مهتران را بدو نرم كرد 

 شاه رمهه گردنكشان و به ب چو گفته شد از گفتنيها همه 

 چه انگشترى چه تخت و چه تاج و برون رفت با خلعت نوذرى

 پر از گوهر سرخ زّرين دو جام غالمان و اسپان زّرين ستام

 نه با نوذر آرام بودش نه مهر برين نيز بگذشت چندى سپهر
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 توران سپاهه بشد آگهى تا ب آنگه ز مرگ منوچهر شاهپس 

 يكايك بگفتند با بدگمان ز نارفتن كار نوذر همان

 جنگه ايران به چنان خواست كايد ب چو بشنيد ساالر تركان پشنگ

 هم از تور بر زد يكى تيز دم يكى ياد كرد از نيا زادشم 

 از كشورشز گردان و ساالر و  ز كار منوچهر و از لشكرش 

 بخواند و بزرگان لشكرش را همه نامداران كشورش را

 چو كلباد جنگى هژبر دمان چو ارجسپ و گرسيوز و بارمان

 كه ساالر ُبد بر سپاه پشنگ تيز چنگ ۀسپهبدش چون ويس

 بخواندش درنگى و آمد شتاب جهان پهلوان پورش افراسياب

 دامن نشايد نهفت كه كين زير سخن راند از تور و از سلم گفت

 برو بر چنين كار پوشيده نيست كسى را كجا مغز جوشيده نيست

 بدى را ببستند يك يك ميان كه با ما چه كردند ايرانيان

 شستنست گهرخ از خون ديده كنون روز تندى و كين جستنست

 بر آمد ز آرام و ز خورد و خواب ز گفت پدر مغز افراسياب

 دل آگنده از كين كمر بر ميان گشاده زبانپيش پدر شد ه ب

 هم آورد ساالر ايران منم جنگ شيران منم ۀكه شايست

 گرشاسپ نگذاشتىه جهان را ب اگر زادشم تيغ برداشتى

 ايران نكردى مگر سرورىه ب كين آورىه ميان را ببستى ب

 

 پادشاهی نوذر

 آگاه شدن پشنگ از مرگ منوچهر  – 2بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ز كين جستن و چاره و كيميا كنون هر چه مانيده بود از نيا

 گه شورش و رستخيز منست گشادنش بر تيغ تيز منست

 چو ديد آن سهى قد افراسياب مغز پشنگ اندر آمد شتابه ب

 و زو سايه گسترده بر چند ميل و بازوى شير و هم زور پيل بر

 چو دريا دل و كف چو بارنده ميغ كردار برنده تيغه زبانش ب

 سپاه پشنگ ايران شود باه ب بفرمود تا بر كشد تيغ جنگ

 خورشيد سره سزد گر بر آرد ب سپهبد چو شايسته بيند پسر

 ازيرا پسر نام زد رهنماى جاىه پس از مرگ باشد سر او ب

 كاخ آمد اغريرث رهنماىه ب چو شد ساخته كار جنگ آزماى

 كه انديشه دارد همى پيشه دل پيش پدر شد پر انديشه دله ب

 مردى بر آورده سره تركان ب ز چنين گفت كاى كار ديده پدر

 سپهدار چون سام نيرم شدست منوچهر از ايران اگر كم شدست

 جز اين نامداران آن انجمن چو گرشاسپ و چون قارن رزم زن

 چه آمد از ان تيغ زن پير گرگ تو دانى كه با سلم و تور سترگ

 كه ترگش همى سود بر چرخ و ماه نيا زادشم شاه توران سپاه

 كين نخواند ۀبآرام بر نام ازين در سخن هيچ گونه نراند

 كزين جنبش آشوب كشور بود اگر ما نشوريم بهتر بود

 كه افراسياب آن دالور نهنگ پسر را چنين داد پاسخ پشنگ

 يكى پيل جنگى گه كارزار يكى نّره شيرست روز شكار

 هر بيش و كم راى فّرخ زدنه ب ترا نيز با او ببايد شدن

 سزد گر نخوانى نژادش درست نبيره كه كين نيا را نجست

 بيابان ز باران پر از نم شود چو از دامن ابر چين كم شود

 گياها ز يال يالن بر گذشت چراگاه اسپان شود كوه و دشت
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 هامون سراپرده بايد كشيده ب جهان سربسر سبز گردد ز خويد

 سبزه و گل برانددلى شاد بر  سپه را همه سوى آمل براند

 بكوبيد و ز خون كنيد آب لعل دهستان و گرگان همه زير نعل

 كينه سوى تور بنهاد روىه ب منوچهر از آن جايگه جنگجوى

 دگر گرد گرشاسپ زان انجمن بكوشيد با قارن رزم زن

 برين دو سرافراز ايران زمين مگر دست يابيد بر دشت كين

 بدسگاالن پر آتش كنيد دل روان نياگان ما خوش كنيد

 جوىه كين اندر آرم به كه من خون ب چنين گفت با نامور نامجوى 
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 ببستند گردان توران ميان چو دشت از گيا گشت چون پرنيان

 هم از گرز داران خاور زمين سپاهى بيامد ز تركان و چين

 همان بخت نوذر جوانه نبود كه آن را ميان و كرانه نبود

 خبر نزد پور فريدون رسيد نزديك جيحون رسيده چو لشكر ب

 هامون شدنده ز كاخ همايون ب سپاه جهاندار بيرون شدند

 سپهدارشان قارن رزم جوى نهادند روىراه دهستان ه ب

 جهانى سراسر پر از گفت و گوى شهنشاه نوذر پس پشت اوى

 تو گفتى كه خورشيد شد ناپديد پيش دهستان رسيده چو لشكر ب

 كشيدند بر دشت پيش حصار نوذر شهريار ۀسراپرد

 برين بر نيامد زمانى درنگ خود اندر دهستان نياراست جنگ

 دو ساالر كرد از بزرگان گزين اندر ايران زمينكه افراسياب 

 ز لشكر سواران بديشان سپرد شماساس و ديگر خزروان گرد

 كارزار ۀبرفتند شايست ز جنگ آوران مرد چون سى هزار

 دستان نهادند روىه ز كينه ب سوى زابلستان نهادند روى

 همى دخمه سازد و را زال گرد خبر شد كه سام نريمان بمرد

 خوابه بديد آنكه بخت اندر آمد ب از ان سخت شادان شد افراسياب

 برابر سراپرده بر كشيد بيامد چو پيش دهستان رسيد

 برو چارصد بار بشمر هزار سپه را كه دانست كردن شمار

 

 پادشاهی نوذر

 آمدن افراسیاب به ایران زمین  – 3بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  8
 

 
 

 

 بيابان سراسر چو مور و ملخ بجوشيد گفتى همه ريگ و شخ

 جنگى سوارهمانا كه بودند  ابا شاه نوذر صد و چل هزار

 هيونى برافگند هنگام خواب لشكر نگه كرد افراسيابه ب

 چنگه كه جستيم نيكى و آمد ب يكى نامه بنوشت سوى پشنگ

 شكارند و در زير پى بسپريم همه لشكر نوذر ار بشكريم

 همانا نيايد بدين كارزار دگر سام رفت از در شهريار

 را پاى و پرندارد همى جنگ  ستودان همى سازدش زال زر

 چو او شد ز ايران بجوييم كين ايران زمينه مرا بيم از و ُبد ب

 نشستست با تاج گيتى فروز همانا شماساس در نيمروز

 زدن راى با مرد هشيار و دوست هنگام هر كار جستن نكوسته ب

 از ان پس نيابد چنان روزگار چو كاهل شود مرد هنگام كار

 بشد نزد ساالر خورشيد فر هيون تكاور برآورد پر
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 پيش دهستان رسيده طاليه ب سپيده چو از كوه سر بر كشيد

 آرايش جنگ بودهمه ساز و  ميان دو لشكر دو فرسنگ بود

 همى خفته را گفت بيدار مان يكى ترك ُبد نام او بارمان

 شاه نوذر بديد ۀسراپرد بيامد سپه را همى بنگريد

 نشان داد از ان لشكر و بارگاه بشد نزد ساالر توران سپاه

 كه ما را هنر چند بايد نهفت ساالر بيدار گفته و زان پس ب

 بجويم از ان انجمن كارزار دستورى شاه من شيرواره ب

 جز از من كسى را نخوانند گرد ببينند پيدا ز من دستبرد

 كه گر بارمان را رسد زين گزند چنين گفت اغريرث هوشمند

 برين انجمن كار بسته شود دل مرزبانان شكسته شود

 كه انگشت ازان پس نبايد گزيد بايد گزيد ناميكى مرد بى

 ز گفتار اغريرث آمدش ننگ پر آژنگ شد روى پور پشنگ

 زه كن كمانه كه جوشن بپوش و ب بروى دژم گفت با بارمان

 گازه انگشت دندان نيايد به ب تو باشى بران انجمن سر فراز

 سوى قارن كاوه آواز كرد بشد بارمان تا بدشت نبرد

 كه دارى كه با من كند كارزار كزين لشكر نوذر نامدار

 ازان انجمن تا كه جويد نبرد مردان مرده نگه كرد قارن ب

 مگر پير گشته دالور قباد كس از نامدارانش پاسخ نداد

 

 پادشاهی نوذر

 رزم بارمان و قباد و کشته شدن قباد  – 4بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 جوشه ز گفت برادر بر آمد ب دژم گشت ساالر بسيار هوش

 از آن لشكر گشن بد جاى خشم چشمه ز خشمش سرشك اندر آمد ب

 يكى پير جويد همى رزم اوى ز چندان جوان مردم جنگجوى

 ميان دليران زبان برگشاد قارن آزرده گشت از قباددل 

 كه از جنگ دستت ببايد كشيد جايى رسيده كه سال تو اكنون ب

 همى بر تو گردد همه راى شاه كدخداى سپاه ورى مايهیتو

 شوند اين دليران همه نااميد بخون گر شود لعل مويى سپيد

 نيك خواه پر از درد گردد دل گاهشكست اندر آيد بدين رزم

 چه گويد قباد اندران انجمن زننگه كن كه با قارن رزم

 سودن ترگ راست زنسر رزم بدان اى برادر كه تن مرگ راست

 از امروز بودم تن اندر گداز ز گاه خجسته منوچهر باز

 شكارست و مرگش همى بشكرد كسى زنده بر آسمان نگذرد

 جوشه آيد دو لشكر ب بدانگه كه شمشير هوشه يكى را بر آيد ب

 سرش نيزه و تيغ برنده راست تنش كرگس و شير دّرنده راست

 گمانهمى رفت بايد ز بن بى بستر بر آيد زمانه يكى را ب

 جايست با برز و شاخه برادر ب اگر من روم زين جهان فراخ

 پس از رفتنم مهربانى كند يكى دخمه خسروانى كند

 تنم را بدان جاى جاويد خواب گالب كافور و مشك وه سرم را ب

 هميشه خرد تار و تو پود باش سپار اى برادر تو پدرود باش

 آوردگه رفت چون پيل مسته ب بگفت اين و بگرفت نيزه بدست

 كه آورد پيشم سرت را زمان چنين گفت با رزم زن بارمان

 همى كرد با جان تو كارزار ببايست ماندن كه خود روزگار

 كه يك چند گيتى مرا داد داد گفت مر بارمان را قباد چنين
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 گمانبيايد زمان يك زمان بى بجايى توان مرد كايد زمان

 بداد آرميدن دل تيز را بگفت و بر انگيخت شبديز را

 همى اين بران آن برين كرد زور ز شبگير تا سايه گسترد هور

 آمد دمانميدان جنگ اندر ه ب فرجام پيروز شد بارمانه ب

 كه بند كمرگاه او برگشاد يكى خشت زد بر سرين قباد

 شد آن شير دل پير ساالر سر ز اسپ اندر آمد نگونسار سر

 شكفته دو رخسار با جاه و آب بشد بارمان نزد افراسياب

 كس از كهتران نستد آن از مهان يكى خلعتش داد كاندر جهان 

 بياورد و بنهاد روىسپه را  چو او كشته شد قارن رزمجوى

 تو گفتى كه شد جنب جنبان زمين كردار درياى چينه دو لشكر ب

 خونه شده لعل و آهار داده ب گوندرخشيدن تيغ الماس

 كه شنگرف بارد برو آفتاب بگرد اندرون همچو درياى آب

 پر از آب شنگرف شد جان تيغ پر از ناله كوس شد مغز ميغ 

 همى تافت آهن چو آذر گشسپ افگند اسپ هر سو كه قارن بره ب

 چه مرجان كه در كين همى جان فشاند تو گفتى كه الماس مرجان فشاند

 بزد اسپ و لشكر سوى او كشيد ز قارن چو افراسياب آن بديد

 بكردند و نامد دل از كين ستوه يكى رزم تا شب بر آمد ز كوه

 دهستان سپاهبياورد سوى  چو شب تيره شد قارن رزمخواه

 ز خون برادر شده دل ز جاى پرده سراىه بر نوذر آمد ب

 ازان مّژه سير ناديده خواب ورا ديد نوذر فرو ريخت آب

 نديدم روان را چنين سوگوار چنين گفت كز مرگ سام سوار

 ترا زين جهان جاودان بهر باد چو خورشيد بادا روان قباد

 مى را جز از گور گهواره نيستز كزين رزم و ز مرگمان چاره نيست
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 امتن پر هنر مرگ را داده امچنين گفت قارن كه تا زاده

 كه بر كين ايرج زمين بسپرم فريدون نهاد اين كله بر سرم 

 امهمان تيغ پوالد ننهاده امهنوز آن كمربند نگشاده 

 سرانجام من هم برين بگذرد برادر شد آن مرد سنگ و خرد

 تنگ اندر آورد پور پشنگه ب تو كه امروز جنگ انوشه بدى

 از آسودگان خواست چندى سپاه چو از لشكرش گشت لختى تباه

 نزديك من جنگجوىه بيامد ب گاو روى ۀمرا ديد با گرز 

 كه با ديدگانش برابر شدم برويش بران گونه اندر شدم 

 و رنگ كه با چشم روشن نماند آب جنگه يكى جادوى ساخت با من ب 

 مرا بازو از كوفتن خيره گشت شب آمد جهان سر بسر تيره گشت

 هوا زير خاك اندر آيد همى تو گفتى زمانه سرآيد همى

 كه گرد سپه بود و شب شد سياه ببايست برگشتن از رزمگاه
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 برفتند روز دوم جنگجوى بر آسود پس لشكر از هر دو روى

 چنانچون بود ساز جنگ كيان رده بر كشيدند ايرانيان

 بزد كوس رويين و صف بر كشيد چو افراسياب آن سپه را بديد

 اندر نهانكه خورشيد گفتى شد  چنان شد ز گرد سواران جهان

 بيابان نبود ايچ پيدا ز كوه دهاده بر آمد ز هر دو گروه

 چو رود روان خون همى ريختند بر انسان سپه بر هم آويختند

 فرو ريختى خون ز گرد سياه بهر سو كه قارن شدى رزمخواه

 همه خون شدى دشت چون رود آب كجا خاستى گرد افراسياب

 نزديك او رزمخواهه بيامد ب سرانجام نوذر ز قلب سپاه

 ديگر بر افراختنده سنان يك ب چنان نيزه بر نيزه انداختند

 شهانرا چنين كى بود كارزار كه بر هم نپيچد بران گونه مار

 برو خيره شد دست پور پشنگ تنگه چنين تا شب تيره آمد ب

 و زان روى پيكار پيوسته شد از ايران سپه بيشتر خسته شد

 بهامون بر افگنده بگذاشتند بيچارگى روى برگاشتنده ب

 كه تاجش ز اختر پر از گرد بود دل نوذر از غم پر از درد بود

 بفرمود تا پيش او رفت طوس چو از دشت بنشست آواى كوس

 لبان پر ز باد و روان پر ز غم بشد طوس و گستهم با او بهم

 و چندى گريستهمى گفت چندى  بگفت آنك در دل مرا درد چيست

 

 پادشاهی نوذر

 رزم افراسیاب با نوذر دیگر بار  – 5بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  اساس نسخه مسکو (بر  ه )شاهناممتن 
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 پر از خون جگر لب پر از باد سرد از اندرز فّرخ پدر ياد كرد

 ايران زمينه سپاهى بيايد ب كجا گفته بودش كه از ترك و چين

 بسى بر سپاه تو آيد گزند از يشان ترا دل شود دردمند

 فراز آمد آن روز گردنكشان ز گفتار شاه آمد اكنون نشان

 كه چندين سپه كس ز تركان براند نامداران نخواند ۀكس از نام 

 شبستان بياوردن و آمدن شما را سوى پارس بايد شدن

 بران كوه البرز بردن گروه و زان جا كشيدن سوى زاوه كوه

 وزين لشكر خويش پنهان رويد ازيدر كنون زى سپاهان رويد

 برين خستگى نيز خسته شوند ز كار شما دل شكسته شوند

 انجمن شماربرد جان ازين بى تخم فريدون مگر يك دو تن ز

 يك امشب بكوشيم دست پسين ندانم كه ديدار باشد جزين

 بجوييد هشيار كار جهان شب و روز داريد كارآگهان

 شود تيره اين فّر شاهنشهى ازين لشكر ار بد دهند آگهى

 كه بايد چنين بد ز چرخ بلند شما دل مداريد بس مستمند

 يكى با كاله مهى شادمان جنگ اندر آيد زمانه يكى را ب

 طپد يك زمان بازش آسان شود تن كشته با مرده يكسان شود

 پس آن دست شاهانه بيرون كشيد بدادش مران پندها چون سزيد

 فرو ريخت آب از مژه شهريار گرفت آن دو فرزند را در كنار
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 سه ديگر چو بفروخت گيتى فروز ازان پس بياسود لشكر دو روز

 بيچارگى جنگ بايست كرده ب نبد شاه را روزگار نبرد

 چو درياى جوشان ُبد و رود آب ابا لشكر نوذر افراسياب

 ابا ناله كوس و هندى دراى خروشيدن آمد ز پرده سراى

 نهادند بر سر ز آهن كاله تبيره بر آمد ز درگاه شاه

 خوابه كسى را سر اندر نيامد ب پرده سراى رد افراسيابه ب

 همى تيغ و ژوپين بپيراستند همه شب همى لشكر آراستند

 برفتند با گرزهاى گران زمين كوه تا كوه جوشن وران

 دريا كشيدند نخه ز دريا ب نبد كوه پيدا ز ريگ و ز شخ

 كه با شاه باشد سپه را ستون قلب اندرونه بياراست قارن ب

 چو شاپور نستوه بر دست راست چپ شاه گرد تليمان بخاست

 نبد كوه پيدا نه دريا نه دشت ز شبگير تا خور ز گردون بگشت

 اسپان بنالد همىزمين زير  دل تيغ گفتى ببالد همى 

 دارشكست اندر آمد سوى مايه داربر زمين سايه هاچو شد نيزه 

 گرفتند تركان برو چيرگى بخت اندرون تيرگىه چو آمد ب 

 پراگنده شد هرك انبوه بود بران سو كه شاپور نستوه بود

 سر بخت ايرانيان گشته شد همى بود شاپور تا كشته شد

 سوى دهستان نهادند روىه ب جوىاز انبوه تركان پرخاش 

 

 پادشاهی نوذر

 با افراسیاب سدیگر بارجنگ نوذر   – 6بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بر آمد برين نيز چندى درنگ شب و روز بد بر گذرهاش جنگ

 برو بسته شد راه جنگ سوار چو نوذر فروهشت پى در حصار

 گرفتش ز جنگ درنگى شتاب سواران بياراست افراسياب

 سپهبد كروخان ويسه نژاد يكى نامور ترك را كرد ياد

 راه بيابان سر اندر كشيده ب بر كشيدسوى پارس فرمود تا 

 بجويد بنه مردم بدتنه كزان سو بد ايرانيان را بنه

 هنگام خوابه گسى كرد لشكر ب چو قارن شنود آنكه افراسياب

 بر نوذر آمد بسان پلنگ شد از رشك جوشان و دل كرد تنگ

 نگه كن كه با شاه ايران چه كرد كه توران شه آن ناجوانمرد مرد

 راهه ب مرسپاهى فرستاد بى سوى روى پوشيدگان سپاه

 برين نامداران شكست آورد شبستان ما گر بدست آورد

 دنب كروخان ببايد كشيده ب ننگ اندرون سر شود ناپديده ب

 مهر تو دارد روانه سپاهى ب ترا خوردنى هست و آب روان

 كه از شهرياران دليرى سزد همى باش و دل را مكن هيچ بد

 بگيرم بريشان ز هر گونه راه كنون من شوم بر پى اين سپاه

 سپه را چو تو لشكر آراى نيست بدو گفت نوذر كه اين راى نيست

 بدانگه كه بر خاست آواى كوس ز بهر بنه رفت گستهم و طوس

 كند ساز ايشان چنانچون سزد بدين زودى اندر شبستان رسد

 زمانى دل از غم بپيراستند نشستند بر خوان و مى خواستند

 همه ديده چون ابر بهمن شدند پس آنگه سوى خان قارن شدند

 بران بر نهادند يك سر سخن سخن را فگندند هر گونه بن 

 نبايد برين جايگاه آرميد كه ما را سوى پارس بايد كشيد 

 اسيران شوند از بد كينه خواه چو پوشيده رويان ايران سپاه 
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 كرا باشد آرام و جاى نشست كه گيرد بدين دشت نيزه بدست 

 زدند اندرين راى بر بيش و كم چو شيدوش و كشواد و قارن بهم 

 رفتن گرفتند سازه دليران ب چو نيمى گذشت از شب دير ياز

 دليران بيدار با او بهم بدين روى دژدار بد گژدهم

 راهه پيالن نشسته بابا كوس و  و زان روى دژ بارمان و سپاه

 خون برادر كمر بسته بوده ب كزو قارن رزم زن خسته بود

 سوى چاره جستن ندادش زمان بر آويخت چون شير با بارمان

 كه بگسست بنياد و پيوند اوى يكى نيزه زد بر كمربند اوى

 همه يك ز ديگر گسسته شدند سپه سر بسر دل شكسته شدند

 ابا نامور لشكر جنگ جوى روىسپهبد سوى پارس بنهاد 
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 دمان از پسش روى بنهاد و تفت چو بشنيد نوذر كه قارن برفت

 سپهرش مگر زير پى نسپرد همى تاخت كز روز بد بگذرد

 كه سوى بيابان نهادست روى چو افراسياب آگهى يافت ز وى

 چو شير از پسش روى بنهاد و تفت سپاه انجمن كرد و پويان برفت

 همش تاختن ديد و هم كارزار چو تنگ اندر آمد بر شهريار

 كالهكه تا بر سر آرد سرى بى بدان سان كه آمد همى جست راه 

 همى گشت با نوذر افراسياب تيره تا شد بلند آفتابشب 

 سرانجام نوذر گرفتار شد ز گرد سواران جهان تار شد

 تو گفتى كشان بر زمين جاى نيست خود و نامداران هزار و دويست

 بدام بال هم بر آويختند بسى راه جستند و بگريختند

 بياورد با شهريار بلند بنده چنان لشكرى را گرفته ب

 هم از گردش او نيابى جواز رازه اگر با تو گردون نشيند ب

 همو تيرگى و نژندى دهد همو تاج و تخت بلندى دهد

 گهى مغز يابى ازو گاه پوست دوسته دشمن همى ماند و هم به ب

 سرانجام خاك است از و جايگاه ابر سياهه سرت گر بسايد ب

 و بيابان و آب كه از غار و كوه و زان پس بفرمود افراسياب

 رهايى نيابد ازين انجمن بجوييد تا قارن رزم زن

 ز كار شبستان بر آشفته بود چو بشنيد كو پيش ازان رفته بود

 

 پادشاهی نوذر

 گرفتار شدن نوذر به دست افراسیاب  – 7بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ازو دور شد خورد و آرام و خواب غمى گشت ازان كار افراسياب

 بران درد پيچيد و شد بدگمان جانه كه قارن رها يافت از وى ب

 مرگ پسره كه دل سخت گردان ب نامور چنين گفت با ويسه

 پلنگ از شتابش درنگ آورد كه چو قارن كاوه جنگ آورد

 يكى لشكرى ساخته پر هنر ترا رفت بايد ببسته كمر
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 ابا لشكرى نامور كينه خواه بشد ويسه ساالر توران سپاه

 گراميش را كشته افگنده ديد قارن رسيده ازان پيشتر تا ب

 راهه بسى نيز با او فگنده ب دليران و گردان توران سپاه

 چو الله كفن روى چون سند روس دريده درفش و نگونسار كوس

 پيروزى و فّرهىه كه آمد ب آگهى قارن رسيده ز ويسه ب

 فرستاد و خود رفت گيتى فروز ستوران تازى سوى نيمروز

 سوى پارس چون باد بنهاد روى ز درد پسر ويسه جنگجوى 

 ز دست چپش لشكر آمد پديد هامون كشيده چو از پارس قارن ب

 پيش سپاهه سپهدار تركان ب ز گرد اندر آمد درفش سياه

 برفتند گردان پرخاش جوى بر هر دو روىرده بر كشيدند 

 باده كه شد تاج و تخت بزرگى ب ز قلب سپه ويسه آواز داد 

 همان تا در بست و زابلستان ز قنوج تا مرز كابلستان 

 بر ايوانها نقش و نيرنگ ماست همه سربسر پاك در چنگ ماست 

 ازان پس كجا شد گرفتار شاه كجا يافت خواهى تو آرامگاه 

 گليم اندر آب روان افگنم چنين داد پاسخ كه من قارنم 

 پيش پسرت آمدم كينه جوىه ب نه از بيم رفتم نه از گفت و گوى 

 كنون كين و جنگ ترا ساختم چو از كين او دل بپرداختم 

 نه روى هوا ماند روشن نه ماه بر آمد چپ و راست گرد سياه

 

 پادشاهی نوذر

 کشته یافتن ویسه پسر خود را   – 8بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 رود روان خون همى ريختندچو  ديگر بر آويختنده سپه يك ب

 ازو ويسه در جنگ برگاشت روى بر ويسه شد قارن رزم جوى

 آورد چون ويسه سرگشته شده ب فراوان ز جنگ آوران كشته شد

 زننرفت از پسش قارن رزم چو بر ويسه آمد ز اختر شكن

 ز درد پسر مژه كرده پر آب بشد ويسه تا پيش افراسياب
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 كينه سوى زابلستان شدنده ب و ديگر كه از شهر ارمان شدند 

 سوى سيستان روى بنهاد و تفت شماساس كز پيش جيحون برفت

 ز تركان بزرگان خنجرگزار تيغ زن سى هزارخزروان ابا 

 ابا تيغ و با گرز و بخت بلند برفتند بيدار تا هيرمند

 گوراب اندر همى دخمه كرده ب ز بهر پدر زال با سوگ و درد

 بود خوابكه روشن روان بود و بى شهر اندرون گرد مهراب بوده ب

 بسوى شماساس بنهاد روى آمد از نزد اوى اىفرستاده

 ز مهراب دادش فراوان درود پيش سراپرده آمد فروده ب

 بماناد تا جاودان با كاله كه بيدار دل شاه توران سپاه

 بدين پادشاهى نيم سخت شاد ز ضحاك تازيست ما را نژاد

 جز اين نيز چاره نديدم همى پيوستگى جان خريدم همىه ب

 منستدست ه همان زاولستان ب كنون اين سراى و نشست منست

 ز بهر ستودان سام سوار از ايدر چو دستان بشد سوگوار

 بر آنم كه هرگز نبينمش روى تيمار اوىه دلم شادمان شد ب

 بدان تا فرستم هيونى دوان زمان خواهم از نامور پهلوان

 نزديك افراسيابه فرستم ب يكى مرد بينا دل و پر شتاب

 كوته شودسخنهاى گوينده  مگر كز نهان من آگه شود

 جز اين نيز هرچ از در پادشاست نثارى فرستم چنانچون سزاست

 

 پادشاهی نوذر

 تاخته کردن شماساس و خزروان به زابلستان  – 9بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 پاىه جز از پيش تختش نباشم ب نزد من آىه گر ايدونك گويد ب

 هميشه دلى شاد دارم بدوى همه پادشاهى سپارم بدوى

 فرستمش هر گونه آگنده گنج تن پهلوان را نيارم برنج

 زان در سوى چاره يازيد دستو  ازين سو دل پهلوان را ببست

 كه پرنده شو باز كن پّر و بال نوندى بر افگند نزديك زال

 بگويش كه از آمدن سر مخار بدستان بگو آنچ ديدى ز كار

 ز تركان سپاهى چو دشتى پلنگ جنگه كه دو پهلوان آمد ايدر ب

 بنده بدينارشان پاى كردم ب دو لشكر كشيدند بر هيرمند

 بدگمان ۀبر آيد همى كام دم زنى يك زمان گر از آمدن
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 كردار آتش دلش بر دميده ب فرستاده نزديك دستان رسيد

 تاخت با لشكرى جنگجوىهمى  سوى گرد مهراب بنهاد روى

 سرش اندرون دانش و راى ديده ب چو مهراب را پاى بر جاى ديد

 چه پيشم خزروان چه يك مشت خاك بدل گفت كاكنون ز لشكر چه باك

 شهر اندرون نامجوىه چو آمد ب پس آنگه سوى شهر بنهاد روى 

 پسنديده اندر همه كاركرد مهراب گفت اى هشيوار مرده ب

 خونه يكى دست يازم بريشان ب گونشوم در شب تيره كنون من

 آمدم سازدل آگنده و كينه شوند آگه از من كه باز آمدم

 يكى تير بر سان شاخ درخت بازو در افگند سخته كمانى ب

 چرخ اندرون راند راسته خدنگى ب نگه كرد تا جاى گردان كجاست

 دار و گير بر آمد خروشيدن بينداخت سه جاى سه چوبه تير

 بران تير كردند هر كس نگاه چو شب روز شد انجمن شد سپاه

 نراند چنين در كمان تير كس بگفتند كاين تير زالست و بس

 خروش تبيره بر آمد ز دشت چو خورشيد تابان ز باال بگشت

 خروشيدن زنگ و هندى دراى شهر اندرون كوس با كّر ناىه ب

 سرا پرده و پيل بيرون كشيد كشيدهامون ه بر آمد سپه را ب

 چو هامون شد از گرد كوه سياه سپاه اندر آورد پيش سپاه

 يكى تاختن كرد بر زال زر خزروان دمان با عمود و سپر

 

 پادشاهی نوذر

 رسیدن زال به یاری مهراب  – 11بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 گسسته شد آن نامور جوشنش عمودى بزد بر بر روشنش

 برفتند گردان كابلستان چو شد تافته شاه زابلستان 

 كردار شيره جنگ اندر آمد به ب دليريكى درع پوشيد زال 

 سرش گشته پر خشم و پر خون جگر بدست اندرون داشت گرز پدر

 زمين شد ز خونش چو پشت پلنگ گاورنگ ۀبزد بر سرش گرز

 ز پيش سپاه اندر آمد بدشت بيفگند و بسپرد و زو در گذشت

 نيامد برون كش بخوشيد خون شماساس را خواست كايد برون

 گردن بر آورد پوالد راه ب اندرون يافت كلباد را گرده ب

 همى كرد از و خويشتن ناپديد چو شمشير زن گرز دستان بديد

 خدنگى بدو اندرون راند خوار كمان را بزه كرد زال سوار

 بران بند زنجير پوالد بر بزد بر كمربند كلباد بر

 كلباد بر دل بسوخته سپه را ب زين بدوخت ۀميانش ابا كوه

 و روى زرد دلشماساس شد بى چو اين دو سر افگنده شد در نبرد 

 پراگنده از رزم گشتند باز شماساس و آن لشكر رزم ساز

 برفتند با شاه كابلستان پس اندر دليران زاولستان

 كه گفتى جهان تنگ شد بر سپاه چنان شد ز بس كشته در رزمگاه

 گسسته كمر گشاده سليح و سوى شاه تركان نهادند سر

 ز ره قارن كاوه آمد پديد شماساس چون در بيابان رسيد

 خوارى گراميش را كشته بوده ب كه از لشكر ويسه برگشته بود

 خواهشماساس با قارن كينه هم باز خوردند هر دو سپاهه ب

 ز زاولستان ساخته بر چيند بدانست قارن كه ايشان كيند

 پيش سپاه اندر آمد سپاهه ب بزد ناى رويين و بگرفت راه

 خورشيد تابان بر آورد گرده ب از ان لشكر خسته و بسته مرد
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 برفتند از ان تيره گرد نبرد گريزان شماساس با چند مرد
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 كزان نامداران جهان شد تهى سوى شاه تركان رسيد آگهى

 خون جگر داد نمه دو رخ را ب دلش گشت پر آتش از درد و غم

 كزو ويسه خواهد همى كينه خواست بر آشفت و گفتا كه نوذر كجاست

 نو بر انگيختن ۀيكى كين چه چاره است جز خون او ريختن

 فشانببر تا بياموزد او سر دژخيم فرمود كو را كشانه ب 

 بدانست كش روز كوتاه شد سپهدار نوذر چو آگاه شد

 سوى شاه نوذر نهادند روى سپاهى پر از غلغل و گفت و گوى

 كشيدندش از جاى پيش نهنگ ببستند بازوش با بند تنگ

 كاربرهنه سر و پاى و برگشته  بدشت آوريدندش از خيمه خوار 

 ز كين نياگان همى كرد ياد چو از دور ديدش زبان برگشاد

 دل و ديده از شرم شاهان بشست ز تور و ز سلم اندر آمد نخست

 بگفت و بر آشفت و شمشير خواست بدو گفت هر بد كه آيد سزاست

 خاك اندر افگند خواره تنش را ب بزد گردن خسرو تاج دار

 ماند ايران ز تخت و كالهتهى  شد آن يادگار منوچهر شاه

 همه چادر آزمندى مپوش ايا دانشى مرد بسيار هوش

 چنين داستان چند خواهى شنيد كه تخت و كله چون تو بسيار ديد

 سر آمد كزو آرزو يافتى جايى كه بشتافتىه رسيدى ب

 كه هم بازگرداندت مستمند چه جويى ازين تيره خاك نژند

 

 پادشاهی نوذر

 کشته شدن نوذر به دست افراسیاب  – 11بخش 

 
 دفتر اول فردوسی ابوالقاسمحکیم اثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سرانجام خاكست بالين تو زين توكه گر چرخ گردان كشد 

 جان خواستند آنگهى زينهاره ب پس آن بستگان را كشيدند خوار

 بر در چو آتش دميده دل او ب چو اغريرث پر هنر آن بديد

 فرمان شاهه ز تن دور ماند ب گناههمى گفت چندين سر بى 

 بياراست با نامور داورى خواهشگرىه بيامد خروشان ب 

 نه با ترگ و جوشن نه در كارزار سرافراز گرد و سواركه چندين 

 نشيبست جايى كه باال بود گرفتار كشتن نه واال بود 

 ببند شانمنه سپارى هميدون ب جانشان گزنده سزد گر نيايد ب

 نگهدارشان هوشمندان كنم بريشان يكى غار زندان كنم

 چندين مكوشتو از خون بكش دست و  زارى بر آرند هوشه سارى به ب

 چو بشنيد با درد پيكار اوى گفتار اوىه ب شانببخشيد جان

 مسمار و خوارى برنده غّل و به ب سارى برنده بفرمودشان تا ب

 زمين زير اسپان نهفتن گرفت چو اين كرده شد ساز رفتن گرفت

 تك خوى كشيده رنج و به از اسپان ب ز پيش دهستان سوى رى كشيد

 دينار دادن در اندر گشاده ب بسر بر نهادكاله كيانى 
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 كه تيره شد آن فّر شاهنشهى بگستهم و طوس آمد اين آگهى

 زارى بريدند و برگشت كاره ب شمشير تيز آن سر تاج داره ب

 از ايران بر آمد يكى هاى و هوى بكندند موى و شخودند روى

 همه ديده پر خون همه جامه چاك سر سركشان گشت پر گرد و خاك

 زبان شاه گوى و روان شاه جوى سوى زابلستان نهادند روى

 رخان پر ز خون و سران پر ز گرد بر زال رفتند با سوگ و درد

 گوا تاج دارا مها مهترا ا دليرا شها نوذراكه زار

 سر تاج داران و پشت مهان نگهبان ايران و شاه جهان

 زمين خون شاهان ببويد همى سرت افسر از خاك جويد همى

 نگون دارد از شرم خورشيد سر گيايى كه رويد بران بوم و بر

 خون پدر سوگوارى كنيمه ب همى داد خواهيم و زارى كنيم

 زمين نعل اسپ ورا بنده بود نشان فريدون بدو زنده بود

 بريدند با نامدار انجمن زارى و خوارى سرش را ز تنه ب

 كين جستن آييد و دشمن كشيده ب همه تيغ زهر آبگون بركشيد

 مهره ز ديده فرو باردى خون ب همانا برين سوگ با ما سپهر

 ناز بيرون كنيد ۀهمه جام شما نيز ديده پر از خون كنيد

 نباشد پر از آب و دل پر ز خشم كه با كين شاهان نشايد كه چشم

 چو بر آتش تيز بريان شدند همه انجمن زار و گريان شدند

 

 پادشاهی نوذر

 آگاهی یافتن زال از مرگ نوذر  – 1بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نبيند نيام مرا تيغ تيز زبان داد دستان كه تا رستخيز

 نيزه درخت منست دارسنان چمان چرمه در زير تخت منست

 يكى ترگ تيره سرم را كاله جايگاهركابست پاى مرا 

 جوى آب نيسته همى چون دو چشمم ب برين كينه آرامش و خواب نيست

 درخشنده بادا ميان مهان روان چنان شهريار جهان

 آيين و دينه دل آرميده بادا ب داد جهان آفرينه شما را ب

 ايمبرينيم و گردن و را داده ايمز مادر همه مرگ را زاده

 سارى سران آگهى يافتنده ب چو گردان سوى كينه بشتافتند

 پر از بيم گشتند از افراسياب از يشان بشد خورد و آرام و خواب

 نامكه اى پر منش مهتر نيك ازان پس به اغريرث آمد پيام

 ايمهمه يك بيك مر ترا بنده ايمگفتار تو زندهه گيتى به ب

 جايست با شاه كابلستانه ب زابلستانه تو دانى كه دستان ب

 چو خّراد و كشواد لشكر شكن زنچو بر زين و چون قارن رزم

 ندارند از ايران چنين دست باز يالنند با چنگهاى دراز 

 چشم اندر آرند نوك سنانه ب چو تابند گردان ازين سو عنان 

 دلش گردد از بستگان پر شتاب از آن تيز گردد رد افراسياب

 خاك اندر آرد ز بهر كالهه ب گناهسر يك رمه بى پس آنگه

 مر اين بستگان را گشايد ز بند اگر بيند اغريرث هوشمند

 زبان برگشاييم پيش مهان پراگنده گرديم گرد جهان

 همان پيش يزدان نيايش كنيم پيش بزرگان ستايش كنيمه ب

 كزين گونه گفتار كى در خورد چنين گفت اغريرث پر خرد

 بجوشد سر مرد آهرمنى من آشكارا شود دشمنىز 
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 كينه كه با من نگردد برادر ب يكى چاره سازم دگرگونه زين

 جنگه يكى لشكر آرد بر ما ب گر ايدون كه دستان شود تيز چنگ

 دستان سپارم شما را همهه ب نزديك سارى رمهه چو آرد ب

 ننگه آرم بسرم را ز نام اندر  جنگه بپردازم آمل نيايم ب

 روى زمين بر نهادند روىه ب بزرگان ايران ز گفتار اوى

 نوندى ز سارى برون تاختند چو از آفرينش بپرداختند

 بياورد ازان نامداران پيام بپوييد نزديك دستان سام

 شد اغريرث پر خرد يار ما كه بخشود بر ما جهاندار ما

 يك سر سخنبران بر نهاديم  يكى سخت پيمان فگنديم بن

 بيايند و جويند با وى نبرد كز ايران چو دستان آزاد مرد

 رىه ز آمل گذارد سپه را ب گرانمايه اغريرث نيك پى

 تن يك جهان مردم آيد رها مگر زنده از چنگ اين اژدها

 سراينده در پيش دستان رسيد چو پوينده در زابلستان رسيد

 يالن پيش ايشان براندپيام  بزرگان و جنگ آوران را بخواند

 پلنگان جنگى و نام آوران ازان پس چنين گفت كاى سروران

 مردى سيه كرده در جنگ دله ب كدامست مردى كنارنگ دل

 خورشيد گردن بر افراختنه ب خريدار اين جنگ و اين تاختن

 منم گفت يازان بدين داد دست بر زد بران كار كشواد دسته ب

 كه خّرم بدى تا بود ماه و سال فرخنده زالبرو آفرين كرد 

 آمل نهادند روىه ز زابل ب سپاهى ز گردان پر خاشجوى

 خواهاغريرث نيكه خبر شد ب چو از پيش دستان برون شد سپاه

 بزد ناى رويين و لشكر براند سارى بمانده همه بستگان را ب

 كليدپديد آمد آن بندها را  سارى رسيده چو گشواد فّرخ ب
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 ز سارى سوى زابلستان بتاخت يكى اسپ مر هر يكى را بساخت

 كه برگشت گشواد با فّرهى دستان سام آگهىه چو آمد ب

 خويش داد ۀسراينده را جام درويش داده يكى گنج ويژه ب

 پذيره شدش زال زر چون سزيد چو گشواد نزديك زابل رسيد

 بودند در چنگ شيركجا مانده  بران بستگان زار بگريست دير

 سر خاك بر كرد و بگريست زاره ب پس از نامور نوذر شهريار

 بياراست ايوانهاى بلند شهر اندر آوردشان ارجمنده ب

 كه با تاج و با تخت و افسر بدند چنان هم كه هنگام نوذر بدند

 آن سپاه نيازشد از خواسته بى بياراست دستان همه دستگاه
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 و زان كارها آگهى يافت كى رىه چو اغريرث آمد ز آمل ب

 كه با شهد حنظل بر آميختى بدو گفت كاين چيست كانگيختى

 كه جاى خرد نيست و هنگام هش بفرمودمت كاى برادر بكش

 جنگ اندرون آبروىه نبايد ب دانش نيايد سر جنگجوىه ب

 كه هرگز نياميخت كين با خرد سر مرد جنگى خرد نسپرد

 كه لختى ببايد همى شرم و آب افراسيابه چنين داد پاسخ ب

 كسه ز يزدان بترس و مكن بد ب بد دسترسه هر آنگه كت آيد ب

 نخواهد شدن رام با هر كسى چون تو بيند بسىكه تاج و كمر 

 خرد با سر ديو كى در خورد يكى پر ز آتش يكى پر خرد

 شمشير يازيد دسته پاسخ به ب سپهبد بر آشفت چون پيل مست

 چنان سنگدل ناهشيوار مرد دو نيم كرده ميان برادر ب

 نزديك زال سواره خبر شد ب چو از كار اغريرث نامدار

 شود تار و ويران شود تخت اوى چنين گفت كاكنون سر بخت اوى 

 بياراست لشكر چو چشم خروس بزد ناى رويين و بر بست كوس 

 جوىهمى رفت پر خشم و دل كينه سپهبد سوى پارس بنهاد روى

 رخ ماه و خورشيد پر گرد بود دريا همى مرد بوده ز دريا ب

 دستان جنگى چه افگند بنكه  چو بشنيد افراسياب اين سخن

 بياراست جنگ و بيفشارد پى بياورد لشكر سوى خوار رى

 

 پادشاهی نوذر

 کشته شدن اغریرث به دست برادر  – 13بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 تو گفتى كه گيتى برو تنگ بود طاليه شب و روز در جنگ بود

 همه نامداران پر خاشجوى مبارز بسى كشته شد بر دو روى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


