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 پدر كرده بوديش گرشاسپ نام پسر بود زو را يكى خويش كام 

 سر بر نهاد آن كيانى كالهه ب بيامد نشست از بر تخت و گاه 

 جهان را همى داشت با زيب و فر چو بنشست بر تخت و گاه پدر 

 درخت بال كينه آورد بار چنين تا بر آمد برين روزگار 

 گشت كاربران سان كه بد تخت بى تركان خبر شد كه زو در گذشته ب 

 ببخشيد گيتى و بگذاشت آب خوار رى افراسيابه بيامد ب

 سرش پر ز كين بود و دل پر ز جنگ نياورد يك تن درود پشنگ

 تيمار اغريرث آغشته بوده ب دلش خود ز تخت و كله گشته بود

 شد آن تيغ روشن پر از تيره زنگ بدو روى ننمود هرگز پشنگ

 بدو سال و مه هيچ ننمود روى نزديك اوىه فرستاده رفتى ب

 چو اغريرثش يار در خور بدى اگر تخت را سر بدى همى گفت

 ز پرورده مرغى گريزى همى تو خون برادر بريزى همى

 نزد منت راه ديدار نيسته ب مرا با تو تا جاودان كار نيست

 شد تخت شاهنشهى كاركه بى پر آواز شد گوش ازين آگهى

 افراسياب از دالور پشنگه ب كردار سنگه پيامى بيامد ب

 گاهه ممان تا كسى بر نشيند ب كه بگذار جيحون و بر كش سپاه

 ز دشت سپنجاب تا رود آب يكى لشكرى ساخت افراسياب

 همى بارد از تيغ هندى روان كه گفتى زمين شد سپهر روان 

 

 پادشاهی گرشاسپ

 پادشاهی او نه سال بود  – 1بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه آمد خريدار تخت مهى ايران رسيد آگهىه يكايك ب

 از گفت و گوىجهان شد سراسر پر  سوى زابلستان نهادند روى

 مشته كه گيتى بس آسان گرفتى ب بگفتند با زال چندى درشت

 رواننبوديم يك روز روشن پس از سام تا تو شدى پهلوان

 كه شد آفتاب از جهان ناپديد سپاهى ز جيحون بدين سو كشيد

 تنگى فرازه كه آمد سپهبد ب اگر چاره دانى مر اين را بساز

 مردى كمره كه تا من ببستم ب زرچنين گفت پس نامور زال 

 كسى تيغ و گرز مرا بر نداشت سوارى چو من پاى بر زين نگاشت

 عنان سواران شدى پاردم جايى كه من پاى بفشاردمه ب

 ز پيرى همه ساله ترسان بدم شب و روز در جنگ يكسان بدم

 نتابد همى خنجر كابلى كنون چنبرى گشت يال يلى

 بزيبد برو بر كاله مهى سرو سهىكنون گشت رستم چو 

 كزين تازى اسپان نشايد همى يكى اسپ جنگيش بايد همى 

 بخواهم ز هر سو كه هست انجمن پيلتن ۀبجويم يكى بار 

 كه هستى برين كار همداستان رستم بر اين داستانه بخوانم ب

 ببندى ميان و نباشى دژم زادشم ۀكه بر كينه تخم

 ببودند شادان دل و تازه روى گفتار اوىهمه شهر ايران ز 

 سليح سواران جنگى بساخت ز هر سو هيونى تكاور بتاخت

 باال سرت برتر از انجمنه ب رستم چنين گفت كاى پيلتنه ب

 كزو بگسلد خواب و آرام و ناز يكى كار پيشست و رنجى دراز

 چه سازم كه هنگامه بزم نيست ترا نوز پورا گه رزم نيست

 دلت ناز و شادى بجويد همى هنوز از لبت شير بويد همى 

 ترا پيش تركان پر كين و درد دشت نبرده چگونه فرستم ب
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 كه جفت تو بادا مهى و بهى چه گويى چه سازى چه پاسخ دهى 

 كه من نيستم مرد آرام و جام دستان سامه چنين گفت رستم ب

 نازه پروريدن ب نه واال بود چنين يال و اين چنگهاى دراز

 بود يار يزدان پيروز بخت اگر دشت كين آيد و رزم سخت

 چو اندر پى ريزش خون شوم ببينى كه در جنگ من چون شوم 

 كه همرنگ آبست و بارانش خون چنگ اندرونه يكى ابر دارم ب 

 همى مغز پيالن بسايد سرش همى آتش افروزد از گوهرش 

 خّم كمنده چنانچون من آرم ب يكى باره بايد چو كوه بلند

 گر آيند پيشم ز توران گروه يكى گرز خواهم چو يك لخت كوه

 نيايد برم هيچ پرخاشخر سرانشان بكوبم بدان گرز بر 

 كه خون بارد ابر اندر آوردگاه سپاهكه روى زمين را كنم بى 
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 كه گفتى بر افشاند خواهد روان چنان شد ز گفتار او پهلوان

 كابلستانه بياورد لختى ب زابلستانه گله هرچ بودش ب

 برو داغ شاهان همى خواندند همه پيش رستم همى راندند

 پشتش بيفشاردى دست خويشه ب هر اسپى كه رستم كشيديش پيش

 نهادى بروى زمين بر شكم خمه ز نيروى او پشت كردى ب

 فسيله همى تاخت از رنگ رنگ چنين تا ز كابل بيامد زرنگ

 برش چون بر شير و كوتاه لنگ يكى ماديان تيز بگذشت خنگ

 بر و يال فربه ميانش نزار دو گوشش چو دو خنجر آبدار

 پهناى اوه سرين و برش هم ب باالى اوه يكى كّره از پس ب

 سيه خايه و تند و پوالد سم برش و گاودمسيه چشم و بورا  

 چو داغ گل سرخ بر زعفران تنش پر نگار از كران تا كران

 مر آن كّره پيل تن را بديد چو رستم بران ماديان بنگريد 

 كه آن كره را باز گيرد ز رم كمند كيانى همى داد خم

 كه اى مهتر اسپ كسان را مگير رستم چنين گفت چوپان پيره ب 

 ستكه دو رانش از داغ آتش تهي بپرسيد رستم كه اين اسپ كيست 

 كزين هست هر گونه گفت و گوى چنين داد پاسخ كه داغش مجوى 

 رنگ آتش استه خو آتشى و به ب همى رخش خوانيم بورابرش است 

 رخش رستمش خوانيم و بس همى خداوند اين را ندانيم كس 

 

 پادشاهی گرشاسپ

 گرفتن رستم رخش را  – 2بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چشم بزرگان گزين آمدسته ب سه سالست تا اين بزين آمدست 

 چو شير اندر آيد كند كارزار چو مادرش بيند كمند سوار 

 بنده سر ابرش آورد ناگه ب بينداخت رستم كيانى كمند 

 دندان سرشه همى خواست كندن ب بيامد چو شير ژيان مادرش 

 از آواز او خيره شد ماديان بغّريد رستم چو شير ژيان 

 كزان مشت برگشت لرزان تنش يكى مشت زد نيز بر گردنش

 سوى گله تيز بنهاد روىه ب بيفتاد و بر خاست و برگشت ازوى 

 كرد خم كمند تربرو تنگ بيفشارد ران رستم زورمند

 بور بيفشارد يك دست بر پشت زوره بيازيد چنگال گردى ب

 تو گفتى ندارد همى آگهى نكرد ايچ پشت از فشردن تهى

 كنون كار كردن بدست منست بدل گفت كاين بر نشست منست 

 بچندست و اين را كه خواهد بها ز چوپان بپرسيد كاين اژدها 

 برو راست كن روى ايران زمى چنين داد پاسخ كه گر رستمى 

 بدين بر تو خواهى جهان كرد راست مر اين را برو بوم ايران بهاست 

 همى گفت نيكى ز يزدان سزد لب رستم از خنده شد چون بسد 

 سرش تيز شد كينه و جنگ را بزين اندر آورد گلرنگ را

 بديدش كه دارد دل و تاو و رگ گشاده زنخ ديدش و تيزتگ

 تن پيلوار و برو يال او كشد جوشن و خود و كوپال او

 همى سوختندش ز بيم گزند چنان گشت ابرش كه هر شب سپند 

 آورد تازنده آهو شدسته ب چپ و راست گفتى كه جادو شدست 

 ز رخش نو آيين و فرخ سوار دل زال زر شد چو خرم بهار

 از امروز و فردا نيامدش ياد در گنج بگشاد و دينار داد 
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 ازو بر شد آواز تا چند ميل بزد مهره در جام بر پشت پيل

 همان ژنده پيالن و هندى دراى خروشيدن كوس با كّر ناى

 زمين خفته را بانگ بر زد كه خيز بر آمد ز زاولستان رستخيز

 پس پشت او سالخورده گوان اندرون رستم پهلوانپيش ه ب

 كه بر سر نيارست پّريد زاغ چنان شد ز لشكر در و دشت و راغ

 جهان را نه سر بود پيدا نه پاى تبيره زدندى همى شست جاى

 بياورد لشكر ز زابلستان گلستان ۀهنگام بشكوفه ب 

 خورد و خواببر آمد ز آرام و از  ز زال آگهى يافت افراسياب 

 بران مرغزارى كه بد آب و نى بياورد لشكر سوى خوار رى 

 ز راه بيابان سوى رزمگاه ز ايران بيامد دمادم سپاه

 سپهبد جهان ديدگان را بخواند لشكر دو فرسنگ مانده ز لشكر ب

 جهان ديده و كاركرده ردان بديشان چنين گفت كاى بخردان

 بسى سرورى و مهى خواستم آراستمهم ايدر من اين لشكر 

 سپاه سرو بى روىهمه كار بى شاه تختپراگنده شد راى بى

 ز گيتى يكى آفرين خاست نو چو بر تخت بنشست فرخنده زو

 تخت كيى بر كمر بر ميانه ب شهى بايد اكنون ز تخم كيان

 نباشد تن آدمى سركه بى او رنگ دارد ز مىه شهى كو ب 

 يكى شاه با فّر و بخت جوان موبد مرا در زماننشان داد 

 

 پادشاهی گرشاسپ

 افراسیاب لشگرکشیدن زال سوی  – 3بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه با فّر و برزست و با راى و داد قبادز تخم فريدون يل كى
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 كه برگير كوپال و بفراز يال برستم چنين گفت فرخنده زال

 گزين كن يكى لشكر همگروه البرز كوهه برو تازيان تا ب

 مكن پيش او بر درنگ اندكى آفرين كن يكى قبادابر كى

 از تاختن نغنوى گهگه و بى دو هفته بايد كه ايدر بوىه ب

 شاهى بياراستندهمى تخت  بگويى كه لشكر ترا خواستند

 نبينيم شاها تو فرياد رس كه در خورد تاج كيان جز تو كس

 كمر بر ميان بست و چون باد تفت مژگان بُرفته تهمتن زمين را ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پادشاهی گرشاسپ

 آوردن رستم کی قباد را از کوه البرز  – 4بخش 

 
 اولدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 رسيد اندر ايشان يل صف پناه راهه ز تركان طاليه بسى بد ب

 چنگه يكى گرزه گاوپيكر ب بر آويخت با نامداران جنگ

 سرانجام از رزم بگريختند دليران توران برآويختند

 همه دل پر از خون و ديده پر آب نهادند سر سوى افراسياب

 از كار ايشان دژم سپهبد شد بگفتند وى را همه بيش و كم

 ز تركان دليرى گوى پر فسون بفرمود تا نزد او شد قلون

 و ز ايدر برو تا در كوهسار بدو گفت بگزين ز لشكر سوار

 پاس اندرون نيز بيدار باشه ب دلير و خردمند و هشيار باش

 همى ناگهان بر طاليه زنند كه ايرانيان مردمى ريمنند

 پيش اندرون مردم رهنمونه ب قلونبرون آمد از نزد خسرو 

 مردان جنگى و پيالن مسته ب سر راه بر نامداران ببست

 بپيمود زى شاه ايران زمين و زان روى رستم دلير و گزين

 يكى جايگه ديد ُبرنا شكوه البرز كوهه يكى ميل ره تا ب

 نشستنگه مردم نوجوان درختان بسيار و آب روان

 برو ريخته مشك ناب و گالب نزديك آبيكى تخت بنهاده 

 نشسته بران تخت بر سايه گاه كردار تابنده ماهه جوانى ب

 رسم بزرگان كمر بر ميانه ب رده بر كشيده بسى پهلوان

 رنگ و نگاره بسان بهشتى ب بياراسته مجلسى شاهوار

 

 پادشاهی گرشاسپ

 رای زدن رستم با کی قباد  – 5بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 پذيره شدندش از ان سايه گاه راهه چو ديدند مر پهلوان را ب

 فرمان ماه فرود آى ايدر ب ميزبانيم و مهمان ما كه ما

 ياد رخ نامور مى خوريمه ب بدان تا همه دست شادى بريم

 كه اى نامداران گردن فراز تهمتن بديشان چنين گفت باز

 كارى كه بسيار دارد شكوهه ب البرز كوهه مرا رفت بايد ب

 ازكه پيشست بسيار رنج در بالين سر و دست نازه نبايد ب

 كاره مرا باده خوردن نيايد ب سر تخت ايران ابى شهريار

 ياده كسى كز شما دارد او را ب قبادنشانى دهيدم سوى كى

 قبادكه دارم نشانى من از كى سر آن دليران زبان برگشاد

 بيفروزى از روى خود جان ما گر آيى فرود و خورى نان ما

 رسم و نهاد كه او را چگونست بگوييم يك سر نشان قباد

 چو بشنيد از وى نشان قباد تهمتن ز رخش اندر آمد چو باد

 دارنشستند در زير آن سايه بيامد دمان تا لب رودبار

 دسته گرفته يكى دست رستم ب جوان از بر تخت خود بر نشست

 و زو ياد مردان آزاده كرد دست دگر جام پر باده كرده ب

 گفت كاى نامبردار و گردبدو  دگر جام بر دست رستم سپرد

 ياده تو اين نام را از كه دارى ب بپرسيدى از من نشان قباد

 روشن روانه پيام آوريدم ب بدو گفت رستم كه از پهلوان

 بزرگان بشاهى ورا خواستند سر تخت ايران بياراستند

 كه خوانند او را همى زال زر پدرم آن گزين يالن سربسر

 قباد دالور ببين با گروه البرز كوهه مرا گفت رو تا ب

 نبايد كه سازى درنگ اندكى شاهى برو آفرين كن يكىه ب

 شادى جهانى بياراستنده ب بگويش كه گردان ترا خواستند
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 شاهى رسانى وراه دهى و ب نشان ار توانى و دانى مرا

 بخنديد و گفتش كه اى پهلوان ز گفتار رستم دلير جوان

 ياده پدر بر پدر نام دارم ب قبادمنم كىز تخم فريدون 

 خدمت فرود آمد از تخت زره ب چو بشنيد رستم فرو برد سر

 پناه بزرگان و پشت مهان كه اى خسرو خسروان جهان

 دام تو باده تن ژنده پيالن ب كام تو باده سر تخت ايران ب

 همت سر كشى باد و هم فرهى نشست تو بر تخت شاهنشهى

 ز زال گزين آن يل پهلوان شاه جهانه رسانم بدرودى 

 كه بگشايم از بند گوينده را اگر شاه فرمان دهد بنده را

 ز گفتار رستم دل و هوش و راى قباد دالور بر آمد ز جاى

 پيام سپهدار ايران بداد تهمتن همانگه زبان برگشاد

 ز شادى دل اندر برش بر طپيد گوش سپهبد رسيده سخن چون ب

 ياد تهمتن بدم در كشيده ب بيازيد جامى لبالب نبيد

 بخورد آفرين كرد بر جان كى تهمتن هميدون يكى جام مى

 فراوان شده شادى اندوه كم بر آمد خروش از دل زير و بم

 روشن روانه كه خوابى بديدم ب شهنشه چنين گفت با پهلوان

 ردار شيدكه يكى تاج رخشان ب كه از سوى ايران دو باز سپيد

 نهادندى آن تاج را بر سرم خرامان و نازان شدندى برم

 ازان تاج رخشان و باز سپيد چو بيدار گشتم شدم پر اميد

 برين سان كه بينى بدين مرغزار بياراستم مجلسى شاهوار

 ز تاج بزرگان رسيدم نويد تهمتن مرا شد چو باز سپيد

 تاج فروزان چو ماهز باز و ز  تهمتن چو بشنيد از خواب شاه

 نشانست خوابت ز پيغمبران چنين گفت با شاه كنداوران
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 يارى بنزد دليران شويمه ب كنون خيز تا سوى ايران شويم

 ببور نبرد اندر آورد پاى قباد اندر آمد چو آتش ز جاى

 قبادبيامد گرازان پس كى كمر بر ميان بست رستم چو باد

 نزد طاليه رسيده چنين تا ب شب و روز از تاختن نغنويد

 چو آتش بيامد سوى كارزار قلون دالور شد آگه ز كار

 برابر همى خواست صف بركشيد شهنشاه ايران چو زان گونه ديد

 كاره ترا رزم جستن نيايد ب تهمتن بدو گفت كاى شهريار

 همانا ندارند با من توان من و رخش و كوپال و برگستوان

 زخمى سوارى همى كرد پخشه ب بر كرد رخش بگفت اين و از جاى

 دست اندرون گرز و بر زين كمنده ب قلون ديد ديوى بجسته ز بند

 بزد نيزه و بند جوشن گشاد برو حمله آورد مانند باد

 قلون از دليريش مانده شگفت تهمتن بزد دست و نيزه گرفت

 بغّريد چون تندر از كوهسار ستد نيزه از دست او نامدار

 نهاد آن بن نيزه را بر زمين بزد نيزه و بر گرفتش ز زين

 تنه بديدند لشكر همه تن ب قلون گشت چون مرغ بر بابزن

 يكبارگى بخت بد را زبونه ب هزيمت شد از وى سپاه قلون

 بيامد شتابان سوى كوهسار تهمتن گذشت از طاليه سوار

 پهلوانفرود آمد آن جايگه  كجا بد علفزار و آب روان

 تهمتن همى كرد هر گونه ساز چنين تا شب تيره آمد فراز

 خسروى ۀهمان تاج و هم بار پهلوى ۀاز آرايش جام

 بر آراست با شاه ايران زمين بينشچو شب تيره شد پهلو پي

 به آمد شدن هيچ نگشاد لب شبه نزديك زال آوريدش به ب

 موبدان انجمنشدند اندران  نشستند يك هفته با راى زن
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 بر آويختند از بر عاج تاج شتم بياراست پس تخت عاجه به

 

 

 

 

 

 

 


