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 همان تاج گوهر بسر بر نهاد قبادشاهى نشست از برش كىه ب

 چو دستان و چون قارن رزم زن انجمن همه نامداران شدند

 فشاندند گوهر بران تاج نو چو كشواد و خّراد و برزين گو

 پس افراسياب و سپه را بديد قباد از بزرگان سخن بشنويد

 خروشيدن آمد ز پرده سراى دگر روز برداشت لشكر ز جاى

 چو پيل ژيان شد كه برخاست گرد بپوشيد رستم سليح نبرد

 ببستند خون ريختن را ميان كشيدند ايرانيانرده بر 

 پاىه دگر دست گژدهم جنگى ب يك دست مهراب كابل خداىه ب

 ابا گرد كشواد لشگر شكن قلب اندرون قارن رزم زنه ب

 يك دست باده يك دست آتش به ب قبادپس پشت رويشان زال با كى

 بنفش جهان زو شده سرخ و زرد و پيش اندرون كاويانى درفشه ب

 كجا موج خيزد ز درياى چين ز لشكر چو كشتى سراسر زمين

 درفشيدن تيغها چون چراغ سپر در سپر بافته دشت و راغ

 برافروخته شمع از و صد هزار جهان سر بسر گشت درياى قار

 تو گفتى كه خورشيد گم كرد راه ز ناليدن بوق و بانگ سپاه

 از ميان نعره بركشيدچو رعد  سبك قارن رزم زن كان بديد 

 كردار شيره سپهدار قارن ب ميان سپاه اندر آمد دلير

 بران گونه از هر سوى كينه خواست گهى سوى چپ و گهى سوى راست

 

 کیقباد

 پادشاهی او صد سال بود  – 1بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همى كشت از ايشان گو سرافراز تيغ و سنان درازه گرز و به ب 

 شدند آن دليران تركان ستوه ز كشته زمين كرد مانند كوه 

 كه مى بر خروشيد چون نّره شير شماساس را ديد گرد دلير 

 سبك تيغ تيز از ميان بر كشيد بيامد دمان تا بر او رسيد 

 بگفتا منم قارن نامدار بزد بر سرش تيغ زهر آبدار 

 چو ديد او ز قارن چنان دست برد نگون اندر آمد شماساس گرد 

 و گاهى چو تيرگهى چون كمانست  چنين است كردار گردون پير 
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 چه گونه بود ساز ننگ و نبرد چو رستم بديد آنك قارن چه كرد

 كه با من جهان پهلوانا بگوى پيش پدر شد بپرسيد ازوىه ب

 روز نبرده كجا جاى گيرد ب افراسياب آن بد انديش مردكه 

 كه پيداست تابان درفش بنفش چه پوشد كجا بر فرازد درفش

 بگيرم كشانش بيارم بروى من امروز بند كمرگاه اوى

 يك امروز با خويشتن هوش دار بدو گفت زال اى پسر گوش دار

 ابر بالستدر آهنگ و در كينه  كه آن ترك در جنگ نر اژدهاست

 ز آهنش ساعد ز آهن كاله درفشش سياهست و خفتان سياه

 نشانى سيه بسته بر خود بر زره همه روى آهن گرفته ب

 كه مردى دليرست و پيروز بخت سخت دارازو خويشتن را نگه

 تو از من مدار ايچ رنجه روان بدو گفت رستم كه اى پهلوان

 و بازو حصار منستدل و تيغ  جهان آفريننده يار منست

 بر آمد خروشيدن گاودم برانگيخت آن رخش رويينه سم

 شگفتيد ازان كودك نارسيد هامون بديده چو افراسيابش ب

 بدين گونه از بند گشته رها ز تركان بپرسيد كين اژدها

 يكى گفت كين پور دستان سام نامه كدامست كين را ندانم ب

 جوانست و جوياى نام آمدست نبينى كه با گرز سام آمدست

 چو كشتى كه موجش برآرد ز آب پيش سپاه آمد افراسيابه ب

 

 کیقباد

 جنگ رستم با افراسیاب  – 2بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 گردن برآورد گرز گرانبه  چو رستم ورا ديد بفشارد ران

 زينه فرو كرد گرز گران را ب چو تنگ اندر آورد با او زمين

 جدا كردش از پشت زين پلنگ ببند كمرش اندر آورد چنگ

 دهد روز جنگ نخستينش داد بردنش پيش قبادهمى خواست 

 نيامد دوال كمر پايدار ز هنگ سپهدار و چنگ سوار

 سواران گرفتند گرد اندرش خاك اندر آمد سرشه گسست و ب

 بخائيد رستم همى پشت دست سپهبد چو از چنگ رستم بجست

 همى بر كمر ساختم بند خوش چرا گفت نگرفتمش زير كش

 خروشيدن كوس بر چند ميل آمد از پشت پيلچو آواى زنگ 

 كه رستم بدّريد قلب سپاه يكى مژده بردند نزديك شاه

 درفش سپهدار شد ناپديد چنان تا بر شاه تركان رسيد

 زاره خروشى ز تركان بر آمد ب گرفتش كمربند و بفگند خوار

 بجنبيد لشگر چو دريا ز باد ز جاى اندر آمد چو آتش قباد

 درخشيدن خنجر و زخم چوب خروشيدن دار و كوببر آمد 

 غمى شد سر از چاك چاك تبر بران ترگ زّرين و زّرين سپر

 ز شنگرف نيرنگ زد بر ترنج تو گفتى كه ابرى بر آمد ز كنج

 زمين شش شد و آسمان گشت هشت ز گرد سواران دران پهن دشت

 نّره شيريك زخم شد كشته چون ه ب هزار و صد و شصت گرد دلير

 كشيدند لشگر سوى دامغان برفتند تركان ز پيش مغان

 خليده دل و با غم و گفت و گوى جيحون نهادند روىه و زان جا ب

 نه بوق و نه كوس و نه پاى و نه سر شكسته سليح و گسسته كمر
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 زبان پر ز گفتار و كوتاه چنگ برفت از لب رود نزد پشنگ

 ترا بود ازين جنگ جستن گناه بدو گفت كاى نامبردار شاه

 بزرگان پيشين نديدند راه يكى آنكه پيمان شكستن ز شاه

 نه زهر گزاينده ترياك شد نه از تخم ايرج جهان پاك شد

 كدخداىجهان را نمانند بى جاىه يكى كم شود ديگر آيد ب

 كينه يكى نو در اندر گشاده ب قباد آمد و تاج بر سر نهاد

 كه دستانش رستم نهادست نام سوارى پديد آمد از تخم سام

 دمه كه گفتى زمين را بسوزد ب بيامد بسان نهنگ دژم

 تيغ و ركيبه بگرز و ه همى زد ب همى تاخت اندر فراز و نشيب

 يك مشت خاكه نيرزيد جانم ب ز گرزش هوا شد پر از چاك چاك

 كس اندر جهان اين شگفتى نديد هم بر دريده همه لشكر ما ب

 زين اندر آورد گرز گرانه ب درفش مرا ديد بر يك كران

 يك پّشه سنگه كه گفتى ندارم ب چنان بر گرفتم ز زين خدنگ

 ز چنگش فتادم نگون زير پاى قباىكمربند بگسست و بند 

 ابره خاك اندر و سر به دو پايش ب بدان زور هرگز نباشد هژبر

 كشيدندم از پيش آن لخت كوه سواران جنگى همه همگروه

 جنگ اندرون زور و آهنگ منه ب تو دانى كه شاهى دل و چنگ من

 امو زان آفرينش پر انديشه امدست وى اندر يكى پّشهه ب

 

 کیقباد

 آمدن افراسیاب به نزدیک پدر خود  – 3بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  مسکو (بر اساس نسخه  ه )شاهناممتن 
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 نه هوش و نه دانش نه راى و درنگ يكى پيل تن ديدم و شير چنگ

 گاوپيكر بدست ۀيكى گرز عنان را سپرده بران پيل مست

 زدندش بران تارك ترگ دار همانا كه كوپال سيصد هزار

 اندز سنگ و ز رويش بر آورده اندتو گفتى كه از آهنش كرده

 شير و چه پيل ژيانچه دّرنده  چه درياش پيش و چه ببر بيان

 بازى همى آمدش كارزاره ب همى تاخت يكسان چو روز شكار

 تركان نماندى سرافراز گرده ب چنو گر بدى سام را دستبرد

 كه با او سپاه ترا پاى نيست جز از آشتى جستنت راى نيست

 تور دالور سپرده بدانگه ب زمينى كجا آفريدون گرد

 ترا كين پيشين نبايست خواست راستمن داده بودند و بخشيده ه ب

 ميان شنيدن هميشه تهيست تو دانى كه ديدن نه چون آگهيست

 كاره تو فردا چنى گل نيايد ب باره گلستان كه امروز باشد ب 

 كه داندكه فردا چه گردد زمان فردا ممانه از امروز كارى ب

 ز بازى سپه را درازى فزود ترا جنگ ايران چو بازى نمود

 هم از ترگ زّرين و زّرين سپر نگر تا چه مايه ستام بزر

 زّرين نيامه همان تيغ هندى ب همان تازى اسپان زّرين لگام

 خوارى ببرده قباد اندر آمد ب ازين بيشتر نامداران گرد

 كه بودى شكارش همه نّره شير چو كلباد و چون بارمان دلير

 گران دستبرد گرزه نمودش ب خزروان كجا زال بشكست خرد

 آوردگاهه كه قارن بكشتش ب شماساس كين توز لشكر پناه

 فزون كشته آمد گه كارزار جزين نامداران كين صد هزار 

 شكستى كه هرگز نشايدش بست بتر زين همه نام و ننگ شكست

 كه اغريرث پر خرد كشته شد گر از من سر نامور گشته شد
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 را دى گرفتم شمارمن امروز  ى روزگارجوانى بدو نيك

 پس پشت هر يك درفشى كشان كه پيش آمدندم همان سركشان

 دمان از پس و من دوان زار و خوار بسى ياد دادندم از روزگار

 قبادسوى آشتى ياز با كى كنون از گذشته مكن هيچ ياد

 گرد اندر آيد سپه چار سوىه ب گرت ديگر آيد يكى آروزى

 زوره گه رزم با او نتابد ب هور يك دست رستم كه تابندهه ب

 كه چشمش نديدست هرگز شكن بروى دگر قارن رزم زن

 كه آمد به آمل ببرد آن سپاه سه ديگر چو كشواد زّرين كاله

 كه دستور شاهست و زابل خداى چهارم چو مهراب كابل خداى
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 شگفتى فرو ماند ز افراسياب سپهدار تركان دو ديده پر آب

 چون سزيدايران چنانه فرسته ب يكى مرد با هوش را برگزيد

 برو كرده صد گونه رنگ و نگار وارتنگيكى نامه بنوشت ار

 كه او داد بر آفرين دستگاه ماهنام خداوند خورشيد و ه ب

 كزو دارد اين تخم ما تار و پود وزو بر روان فريدون درود

 بد آمد پديد از پى تاج و تخت گر از تور بر ايرج نيك بخت

 بنه ببايد كه پيوند ماند ب بران بر همى راند بايد سخن 

 منوچهر سرتاسر آن كين كشيد گر اين كينه از ايرج آمد پديد

 بخشش بجسته كجا راستى را ب بران هم كه كرد آفريدون نخست

 نگرديم از آيين و راه سران سزد گر برانيم دل هم بران

 كه جيحون ميانچيست اندر گذر ز جيحون و تا ماورالّنهر بر

 نكردى بران مرز ايرج نگاه بر و بوم ما بود هنگام شاه

 و كرد آفرين بداد آفريدون همان بخش ايرج ز ايران زمين

 جهان بر دل خويش تنگ آوريم ازان گر بگرديم و جنگ آوريم

 هر دو سراىه نيابيم بهره ب بود زخم شمشير و خشم خداى

 سلم و به ايرج سپرده تور و به ب و گر همچنان چون فريدون گرد

 كه چندين بال خود نيرزد زمين ببخشيم و زان پس نجوييم كين

 ز خون كيان خاك شنگرف گشت چون برف گشتسراينده از سال 

 

 کیقباد

 آشتی جستن پشنگ از کیقباد  – 4بخش 

 
 دفتر اول فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نيابد كسى بهره از جاى خويش باالى خويشه سرانجام هم جز ب

 سراپاى كرباس و جاى مغاك بمانيم روز پسين زير خاك 

 شدن تنگ دل در سراى سپنج و گر آزمنديست و اندوه و رنج

 سر مرد بخرد نگردد ز داد قبادمگر رام گردد برين كى

 و ز ايران نيايند ازين روى آب خوابه از ما نبينند جيحون ب كس

 دو كشور شود زين سخن شادكام مگر با درود و سالم و پيام

 فرستاد نزديك ايران سپاه مهر اندر آورد شاهه چو نامه ب

 سخن نيز ازين گونه كردند ياد قبادببردند نامه بر كى

 نبد پيش دستى نخست كه از ما چنين داد پاسخ كه دانى درست

 كه شاهى چو ايرج شد از تخت كم ز تور اندر آمد نخستين ستم

 تيزى و بگذاشت آبه بيامد ب بدين روزگار اندر افراسياب

 دل دام و دد شد پر از داغ و درد شنيدى كه با شاه نوذر چه كرد

 نه آن كرد كز مردمى در خورد اغريرث پر خرده ز كينه ب

 نّوى ز سر باز پيمان شويده ب گر پشيمان شويدز كردار بد 

 در سراى سپنج امبسيچيده مرا نيست از كينه و آز رنج

 مگر يابد آرامش افراسياب شما را سپردم ازان روى آب

 باغ بزرگى درختى بكشته ب نّوى يكى باز پيمان نوشته ب

 نزد پشنگه رسانيد نامه ب فرستاده آمد بسان پلنگ 

 همى گرد بر آسمان بر فشاند بنه بر نهاد و سپه را براند 

 قبادو زان آگهى شد بر كى ز جيحون گذر كرد مانند باد 

 بدان گشت شادان دل شهريار كارزاركه دشمن شد از پيش بى 

 مجو آشتى در گه كارزار بدو گفت رستم كه اى شهريار

 انبدين روز گرز من آوردش نبد پيشتر آشتى را نشان
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 كه چيزى نديدم نكوتر ز داد قبادچنين گفت با نامور كى

 بسيرى همى سر بپيچد ز جنگ نبيره فريدون فرخ پشنگ

 كّژى و ناراستى ننگرده ب سزد گر هر آن كس كه دارد خرد 

 نوشتيم عهدى ترا بر پرند درياى سنده ز زاولستان تا ب

 فروزبدار و همى باش گيتى  سر تخت با افسر نيمروز

 زهراب دهه سراسر سنانت ب مهراب دهه وزين روى كابل ب

 و گر چند روى زمين تنگ نيست نيست جنگكجا پادشاهيست بى

 زّرين كمره همان گردگاهش ب سرش را بياراست با تاج زر

 ببوسيد روى زمين مرد گرد ز يك روى گيتى مرو را سپرد

 تخت بزرگى مباد زالكه بى ازان پس چنين گفت فّرخ قباد

 كه او ماندمان يادگار از مهان يك موى دستان نيرزد جهانه ب

 ز ياقوت و پيروزه تاج و كمر زره يكى جامه شهريارى ب

 كردار نيله ز پيروزه رخشان ب نهادند مهد از بر پنج پيل

 يكى گنج كش كس ندانست مر بگسترد زربفت بر مهد بر

 خلعت مرا زين فزون بود كامكه  فرستاد نزديك دستان سام

 نيازترا دارم اندر جهان بى اگر باشدم زندگانى دراز

 چو برزين و خّراد پوالد را همان قارن نيو و كشواد را

 كسى را كه خلعت سزاوار ديد برافگند خلعت چنانچون سزيد

 كرا در خور آمد كاله و كمر درم داد و دينار و تيغ و سپر
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 كه در پارس بد گنجها را كليد و زانجا سوى پارس اندر كشيد

 كيان را بدان جايگه فخر بود اسطخر بوده نشستنگه آن گه ب

 ديهيم جوىكه او بود ساالر  جهانى سوى او نهادند روى

 داد و به آيين فرخنده راىه ب تخت كيان اندر آورد پاىه ب

 كه گيتى مرا از كران تا كران چنين گفت با نامور مهتران

 همه رخنه در داد و دين آورد اگر پيل با پّشه كين آورد

 كه خشم خدا آورد كاستى گيتى جز از راستىه نخواهم ب

 خاك و آبست گنج منستكجا  تن آسانى از درد رنج منست

 همه پادشاهى مرا لشكرند سپاهى و شهرى همه يك سرند

 بيد آزارخردمند بيد و بى همه در پناه جهاندار بيد

 سپاسى ز خوردن بمن بر نهيد هر آن كس كه دارد خوريد و دهيد

 كاركرد ۀندارد همى توش هر آن كس كجا بازماند ز خورد

 آن كس كه اندر سپاه منستهر  بارگاه منست شانچراگاه

 داد و دهش گيتى آباد كرده ب و زان رفته نام آوران ياد كرد

 نگر تا چنين در جهان شاه كيست برين گونه صد سال شادان بزيست

 كه بودند زو در جهان يادگار پسر بد مر او را خردمند چار

 كى آرش دوم و دگر كى پشين نخستين چو كاؤس با آفرين

 سپردند گيتى به آرام و كام كجا آرشش بود نامچهارم 

 

 کیقباد

 آمدن کیقباد به استخر پارس  – 5بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  12
 

 
 

 

 بخته سرانجام تاب اندر آمد ب چو صد سال بگذشت با تاج و تخت

 بپژمرد خواهد همى سبز برگ نزديك مرگه چو دانست كامد ب

 ز داد و دهش چند با او براند سر ماه كاؤس كى را بخواند

 بر دار تختتو بسپار تابوت و  بدو گفت ما برنهاديم رخت

 كنون آمدم شادمان با گروه چنانم كه گويى ز البرز كوه

 پرستنده او ندارد خرد بگذرد آگهىچو بختى كه بى

 جز آفرينه ز هر كس نيابى ب تو گر دادگر باشى و پاك دين

 بر آرى يكى تيغ تيز از نيام دامه و گر آز گيرد سرت را ب

 كرد صندوق بر جاى كاخ گزين بگفت اين و شد زين جهان فراخ

 ز كاؤس بايد سخن كرد ياد قبادبسر شد كنون قّصه كى

 

 


