
 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  1
 

 
 

 

 بخاك افگند نارسيده ترنج اگر تند بادى برايد ز كنج

 هنرهنرمند دانيمش ار بى ستمكاره خوانيمش ار دادگر

 ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست اگر مرگ دادست بيداد چيست

 بدين پرده اندر ترا راه نيست ازين راز جان تو آگاه نيست

 كس بر نشد اين در راز بازه ب همه تا در آز رفته فراز

 ديگر سراىه چو آرام يابد ب برفتن مگر بهتر آيدش جاى

 ندارد ز برنا و فرتوت باك آتش هولناكدم مرگ چون 

 بر اسپ فنا گر كشد مرگ تنگ درين جاى رفتن نه جاى درنگ

 چو داد آمدش جاى فرياد نيست چنان دان كه دادست و بيداد نيست

 يكى دان چو اندر بدن نيست برگ نزديك مرگه جوانى و پيرى ب

 بندهترا خامشى به كه تو  دل از نور ايمان گر آگنده

 اگر جانت با ديو انباز نيست برين كار يزدان ترا راز نيست

 سرانجام نيكى بر خود برى گيتى دران كوش چون بگذرىه ب

 ازان كين كه او با پدر چون بجست كنون رزم سهراب رانم نخست

 

 

 

 

 سهراب

 آغاز داستان سهراب  – 1بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 باستان ۀبپيوندم از گفت ز گفتار دهقان يكى داستان

 كه رستم يكى روز از بامداد ز موبد برين گونه بر داشت ياد

 كمر بست و تركش پر از تير كرد غمى بد دلش ساز نخچير كرد

 چو شير دژاگاه نخچير جوى سوى مرز توران چو بنهاد روى

 بيابان سراسر پر از گور ديد نزديكى مرز توران رسيدچو 

 بخنديد و ز جاى بركند رخش بر افروخت چون گل رخ تاج بخش

 بيفگند بر دشت نخچير چند گرز و كمنده تير و كمان و به ب

 يكى آتشى برفروزيد سخت ز خاشاك و ز خار و شاخ درخت

 بابزندرختى بجست از در  چو آتش پراگنده شد پيلتن

 كه در چنگ او پّر مرغى نسخت يكى نره گورى بزد بر درخت

 ز مغز استخوانش برآورد گرد چو بريان شد از هم بكند و بخورد

 چمان و چران رخش در مرغزار بخفت و بر آسود از روزگار

 بران دشت نخچيرگه برگذشت سواران تركان تنى هفت و هشت

 گرد لب جويباربگشتند  يكى اسپ ديدند در مرغزار

 سوى بند كردنش بشتافتند چو بر دشت مر رخش را يافتند

 همى هر يك از رخش جستند بهر شهره گرفتند و بردند پويان ب

 كار آمدش باره دستكشه ب چو بيدار شد رستم از خواب خوش

 ز هر سو همى بارگى را نديد بدان مرغزار اندرون بنگريد 

 

 سهراب

 آمدن رستم به نخجیرگاه  – 2بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سراسيمه سوى سمنگان شتافت نيافتغمى گشت چون بارگى را 

 كجا پويم از ننگ تيره روان همى گفت كاكنون پياده دوان

 تهمتن بدين سان بخفت و بمرد چه گويند گردان كه اسپش كه برد

 غم دل بيكبارگىه سپردن ب كنون رفت بايد به بيچارگى

 بجايى نشانش بيابم مگر كنون بست بايد سليح و كمر

 تن اندر عنا و دل اندر شكنج پر اندوه و رنج سانهمى رفت زين
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 شاه و بزرگان رسيده خبر زو ب چو نزديك شهر سمنگان رسيد

 نخچيرگه زو رميدست رخشه ب كه آمد پياده گو تاج بخش

 كسى كو بسر بر نهادى كاله پذيره شدندش بزرگان و شاه

 كه يارست با تو نبرد آزمود بدو گفت شاه سمنگان چه بود

 ستاده بفرمان و راه توايم درين شهر ما نيكخواه توايم

 سر ارجمندان و جان آن تست تن و خواسته زير فرمان تست

 ز بدها گمانيش كوتاه ديد بنگريد گفتار اوه چو رستم ب

 و فسار لگامز من دور شد بى بدو گفت رخشم بدين مرغزار

 و ز آنجا كجا جويبار و نى است كنون تا سمنگان نشان پى است

 بباشم بپاداش نيكى شناس ترا باشد ار بازجويى سپاس

 سران را بسى سر ببايد بريد گر ايدونك ماند ز من ناپديد

 نيارد كسى با تو اين كار كرد شاه اى سزاوار مردبدو گفت 

 كام تو گردد سراسر سخنه ب تو مهمان من باش و تندى مكن

 و ز انديشه آزاد داريم دل مى شاد داريم دله يك امشب ب

 نامدار جهان ۀچنان بار نماند پى رخش فّرخ نهان

 روانش ز انديشه آزاد شد گفتار او شاد شده تهمتن ب

 شد از مژده دلشاد مهمان او ديد رفتن سوى خان اوسزا 

 همى بود در پيش او بر بپاى سپهبد بدو داد در كاخ جاى

 

 سهراب

 آمدن رستم به شهر سمنگان  – 3بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سزاوار با او بشادى نشاند ز شهر و ز لشكر مهانرا بخواند

 سيه چشم و گلرخ بتان طراز باده آورد ساز ۀگسارند

 بدان تا تهمتن نباشد دژم همه نشستند با رودسازان ب

 همى از نشستن شتاب آمدش چو شد مست و هنگام خواب آمدش

 بياراست و بنهاد مشك و گالب سزاوار او جاى آرام و خواب
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 شباهنگ بر چرخ گردان بگشت يك بهره از تيره شب در گذشتچو 

 در خوابگه نرم كردند باز رازه سخن گفتن آمد نهفته ب

 بالين مسته خرامان بيامد ب يكى بنده شمعى معنبر بدست

 چو خورشيد تابان پر از رنگ و بوى پس پرده اندر يكى ماه روى

 بكردار سرو بلندباال ه ب دو ابرو كمان و دو گيسو كمند

 تو گفتى كه بهره ندارد ز خاك روانش خرد بود و تن جان پاك

 برو بر جهان آفرين را بخواند از او رستم شير دل خيره ماند

 چه جويى شب تيره كام تو چيست بپرسيد زو گفت نام تو چيست

 امتو گويى كه از غم بدو نيمه امچنين داد پاسخ كه تهمينه

 ز پشت هژبر و پلنگان منم سمنگان منم يكى دخت شاه

 چو من زير چرخ كبود اندكيست گيتى ز خوبان مرا جفت نيسته ب

 نه هرگز كس آوا شنيدى مرا كس از پرده بيرون نديدى مرا

 شنيدم همى داستانت بسى بكردار افسانه از هر كسى

 نترسى و هستى چنين تيز چنگ كه از شير و ديو و نهنگ و پلنگ

 گردى بران مرز و هم نغنوىخ ب توران شوىه شب تيره تنها ب

 شمشير گريان كنىه هوا را ب تنها يكى گور بريان كنىه ب

 بدّرد دل شير و چنگ پلنگ چنگه هر آن كس كه گرز تو بيند ب

 نخچير كردن شتابه نيارد ب برهنه چو تيغ تو بيند عقاب

 

 سهراب

 آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان به نزد رستم  –4 بخش

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 تو خون بارد ابرز بيم سنان  نشان كمند تو دارد هژبر

 دندان گزيدم ز توه بسى لب ب چو اين داستانها شنيدم ز تو

 بدين شهر كرد ايزد آبشخورت بجستم همى كفت و يال و برت

 نبيند جزين مرغ و ماهى مرا تراام كنون گر بخواهى مرا

 امخرد را ز بهر هوا كشته اميكى آنك بر تو چنين گشته

 نشاند يكى پورم اندر كنار كردگارو ديگر كه از تو مگر 

 سپهرش دهد بهره كيوان و هور مردى و زوره مگر چون تو باشد ب

 سمنگان همه زير پاى آورم جاى آورمه سه ديگر كه اسپت ب

 ز هر دانشى نزد او بهره ديد چو رستم برانسان پرى چهره ديد

 نديد ايچ فرجام جز فّرهى و ديگر كه از رخش داد آگهى

 بيايد بخواهد و را از پدر بفرمود تا موبدى پر هنر

 بسان يكى سرو آزاد شد چو بشنيد شاه اين سخن شاد شد

 بدان سان كه بودست آيين و كيش بدان پهلوان داد آن دخت خويش 

 بخوبى بياراست پيمان اوى بخشنودى و راى و فرمان اوى 

 و جوان همه شاد گشتند پير چو بسپرد دختر بدان پهلوان 

 ابر پهلوان آفرين خواندند ز شادى بسى زر بر افشاندند

 سر بدسگاالن تو كنده باد كه اين ماه نو بر تو فرخنده باد

 ببود آن شب تيره دير و دراز رازه چو انباز او گشت با او ب

 همى خواست افگند رخشان كمند چو خورشيد تابان ز چرخ بلند

 كه آن مهره اندر جهان شهره بود بازوى رستم يكى مهره بوده ب

 اگر دختر آرد ترا روزگار بدو داد و گفتش كه اين را بدار

 بنيك اختر و فال گيتى فروز گيسوى او بر بدوزه بگير و ب

 بازو نشان پدره ببندش ب ور ايدونك آيد ز اختر پسر
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 مردى و خوى كريمان بوده ب باالى سام نريمان بوده ب

 نتابد بتندى بر او آفتاب پّران عقاب فرود آرد از ابر

 همى گفت از هر سخن پيش اوى همى بود آن شب بر ماه روى 

 مهره بياراست روى زمين را ب چو خورشيد رخشنده شد بر سپهر

 بسى بوسه دادش بچشم و بسر بره بپدرود كردن گرفتش ب 

 ابا انده و درد انباز گشت پرى چهره گريان ازو بازگشت 

 بپرسيدش از خواب و آرامگاه بر رستم آمد گرانمايه شاه 

 برو شادمان شد دل تاج بخش رخشه چو اين گفته شد مژده دادش ب

 شد از رخش رخشان و از شاه شاد بيامد بماليد و زين بر نهاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  9
 

 
 

 

 يكى پورش آمد چو تابنده ماه چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه

 و گر سام شيرست و گر نيرمست تو گفتى گو پيلتن رستمست

 ورا نام تهمينه سهراب كرد چو خندان شد و چهره شاداب كرد

 بود برش چون بر رستم زال چو يك ماه شد همچو يك سال بود

 پنجم دل تير و پيكان گرفته ب چو سه ساله شد زخم چوگان گرفت

 كه يارست با او نبرد آزمود چو ده ساله شد زان زمين كس نبود

 بدو گفت گستاخ با من بگوى بر مادر آمد بپرسيد ز وى

 سمان اندر آيد سرمه آهمى ب كه من چون ز همشيرگان برترم

 گويم چو پرسد كسى از پدر چه ز تخم كيم و ز كدامين گهر

 نمانم ترا زنده اندر جهان گر اين پرسش از من بماند نهان

 بدين شادمان باش و تندى مكن بدو گفت مادر كه بشنو سخن

 ز دستان سامى و از نيرمى تو پور گو پيلتن رستمى

 كه تخم تو زان نامور گوهرست ازيرا سرت ز آسمان برترست

 سوارى چو رستم نيامد پديد آفريد جهان آفرين تا جهان

 سرش را نيارست گردون بسود گيتى نبوده چو سام نريمان ب

 بياورد و بنمود پنهان بدوى يكى نامه از رستم جنگ جوى

 از ايران فرستاده بودش پدر سه مهره زره سه ياقوت رخشان ب

 بنه نبايد كه داند ز سر تا ب بدو گفت افراسياب اين سخن

 

 سهراب

 زادن سهراب از مادرش تهمینه  – 5بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  مسکو (بر اساس نسخه  ه )شاهناممتن 
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 شدستى سرافراز گردنكشان گر شناسد كه تو زين نشانپدر 

 دل مادرت گردد از درد ريش چو داند بخواندت نزديك خويش

 كسى اين سخن را ندارد نهان چنين گفت سهراب كاندر جهان

 ز رستم زنند اين زمان داستان بزرگان جنگ آور از باستان

 آيين بودنهان كردن از من چه  نبرده نژادى كه چونين بود

 كرانفراز آورم لشكرى بى كنون من ز تركان جنگ آوران

 از ايران ببّرم پى طوس را وس راوبرانگيزم از گاه كا

 وس شاهونشانمش بر گاه كا رستم دهم تخت و گرز و كالهه ب

 روىه ابا شاه روى اندر آرم ب توران شوم جنگ جوىه از ايران ب

 نيزه بگذارم از آفتابسر  بگيرم سر تخت افراسياب

 گيتى كسى تاجوره نبايد ب چو رستم پدر باشد و من پسر

 ستاره چرا بر فرازد كاله چو روشن بود روى خورشيد و ماه

 كه هم با گهر بود و هم تيغ زن ز هر سو سپه شد برو انجمن
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 كه افگند سهراب كشتى بر آب نزديك افراسيابه خبر شد ب

 همى راى شمشير و تير آيدش هنوز از دهن بوى شير آيدش

 وس جويد همىوكنون رزم كا خنجر بشويد همىه زمين را ب

 نيايد همى يادش از هر كسى بر بسىسپاه انجمن شد برو 

 هنر برتر از گوهر ناپديد سخن زين درازى چه بايد كشيد

 خوش آمدش خنديد و شادى نمود چو افراسياب آن سخنها شنود

 گرز گرانه كسى كو گرايد ب ز لشكر گزيد از دالور سران

 چو هومان و مر بارمان را سپرد ده و دو هزار از دليران گرد

 كه اين راز بايد كه ماند نهفت گردان لشكر سپهدار گفته ب

 چاره جوى گمانتهمتن بود بى روىه چو روى اندر آرند هر دو ب

 مهر پدره كه بندد دل و جان ب پدر را نبايد كه داند پسر

 شود كشته بر دست اين شير مرد مگر كان دالور گو سالخورد

 برو خواب را ببنديد يك شب ازان پس بسازيد سهراب را

 نزديك سهراب روشن روانه ب برفتند بيدار دو پهلوان

 باره زين و به ده اسپ و ده استر ب شهريار ۀبپيش اندرون هدي

 سر تاج زر پايه تخت عاج ز پيروزه تخت و ز بيجاده تاج

 نزديك آن ارجمنده نبشته ب يكى نامه با البه و دلپسند

 زمانه بر آسايد از داورى چنگ آورىه كه گر تخت ايران ب

 

 سهراب

 سهرابفرستادن افراسیاب بارمان و هومان را به نزدیک   – 6بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سمنگان و ايران و توران يكيست ازين مرز تا آن بسى راه نيست

 تو بر تخت بنشين و بر نه كاله فرستمت هر چند بايد سپاه

 گماندلير و سپهبد نبد بى توران چو هومان و چون بارمانه ب

 كه باشند يك چند مهمان تو فرستادم اينك بفرمان تو

 جهان بر بدانديش تنگ آورند جويى تو جنگ آورند اگر جنگ

 ببردند با ساز چندان سوار چنين نامه و خلعت شهريار

 ز هومان و از بارمان و سپاه سهراب آگاهى آمد ز راهه ب

 سپه ديد چندان دلش گشت شاد پذيره بشد با نيا همچو باد

 شگفتفرو ماند هومان ازو در  چو هومان و را ديد با يال و كفت

 ابا هديه و اسپ و استر ببار شهريار ۀبدو داد پس نام

 رسیدن سهراب به دژ سپید

 ازان جايگه تيز لشكر براند جهانجوى چون نامه شاه خواند

 اگر شير پيش آمدى گر پلنگ جنگه كسى را نبد پاى با او ب

 بران دژ بد ايرانيان را اميد دژى بود كش خواندندى سپيد

 كه با زور و دل بود و با دار و گير رزم ديده هجيرنگهبان دژ 

 بخردى گراينده و گرد بود هنوز آن زمان گستهم خرد بود

 بدانديش و گردنكش و نامدار يكى خواهرش بود گرد و سوار

 هجير دالور سپه را بديد چو سهراب نزديكى دژ رسيد

 ز دژ رفت پويان بدشت نبرد پاى چو گردنشست از بر باد

 بر آشفت و شمشير كين بر كشيد سهراب جنگ آور او را بديدچو 

 پيش هجير اندر آمد دليره ب ز لشكر برون تاخت بر سان شير
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 جنگ آمدى خيره خيره كه تنها ب چنين گفت با رزم ديده هجير

 كه زاينده را بر تو بايد گريست چه مردى و نام و نژاد تو چيست

 تركى نبايد مرا يار كسه ب هجيرش چنين داد پاسخ كه بس

 سرت را هم اكنون ز تن بر كنم هجير دلير و سپهبد منم

 تنت را كنم زير گل در نهان نزديك شاه جهانه فرستم ب

 بگوش آمدش تيز بنهاد روى بخنديد سهراب كين گفت و گوى

 كه از يكدگر باز نشناختند چنان نيزه بر نيزه بر ساختند

 نيامد سنان اندر و جايگير ميانش هجيريكى نيزه زد بر 

 بن نيزه زد بر ميان دلير سنان باز پس كرد سهراب شير

 نيامد همى زو بدلش ايچ ياد ز زين برگرفتش بكردار باد

 همى خواست از تن بريدن سرش ز اسپ اندر آمد نشست از برش

 غمى شد ز سهراب و زنهار خواست بپيچيد و برگشت بر دست راست

 چو خشنود شد پند بسيار داد كرد ازو چنگ و زنهار داد رها

 نزديك هومان فرستاد اوىه ب بند آنگهى رزمجوىه ببستش ب

 كه او را گرفتند و بردند اسير بدژ در چو آگه شدند از هجير

 كه كم شد هجير اندر آن انجمن مرد و زن ۀخروش آمد و نال
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 كه ساالر آن انجمن گشت كم چو آگاه شد دختر گژدهم

 جنگ اندرون نامداره هميشه ب زنى بود برسان گردى سوار

 زمانه ز مادر چنين ناوريد كجا نام او بود گرد آفريد

 كه شد الله رنگش بكردار قير هجيرچنان ننگش آمد ز كار 

 نبود اندر آن كار جاى درنگ بپوشيد درع سواران جنگ

 بزد بر سر ترگ رومى گره زير زرهه نهان كرد گيسو ب

 زيره كمر بر ميان بادپايى ب فرود آمد از دژ بكردار شير

 چو رعد خروشان يكى ويله كرد پيش سپاه اندر آمد چو گرده ب

 دليران و كار آزموده سران كدامند و جنگ آورانكه گردان 

 بخنديد و لب را بدندان گزيد چو سهراب شيراوژن او را بديد

 دام خداوند شمشير و زوره ب چنين گفت كامد دگر باره گور

 يكى ترگ چينى بكردار باد بپوشيد خفتان و بر سر نهاد

 بديدچو دخت كمندافگن او را  بيامد دمان پيش گرد آفريد

 نبد مرغ را پيش تيرش گذر زه كرد و بگشاد بره كمان را ب

 چپ و راست جنگ سواران گرفت سهراب بر تير باران گرفته ب

 جنگه بر آشفت و تيز اندر آمد ب نگه كرد سهراب و آمدش ننگ

 ز پيكار خون اندر آمد بجوى سپر بر سر آورد و بنهاد روى

 بر سان آتش همى بر دميدكه  چو سهراب را ديد گرد آفريد

 

 سهراب

 آفرید رزم سهراب با گرد  – 7بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ابر بلنده سمندش بر آمد ب زه را بباز و فگنده كمان ب

 عنان و سنان را پر از تاب كرد سر نيزه را سوى سهراب كرد

 جنگه بد ب گرچو بد خواه او چاره بر آشفت سهراب و شد چون پلنگ

 بيامد بكردار آذرگشسپ عنان برگراييد و برگاشت اسپ

 در آمد بدو هم بكردار دود آنگهى در ربودزدوده سنان 

 يك بردريده زره بر برش يك ب بزد بر كمربند گرد آفريد

 زخم اندر آيد بدوىه چو چوگان ب ز زين بر گرفتش بكردار گوى

 يكى تيغ تيز از ميان بر كشيد چو بر زين بپيچيد گرد آفريد

 گردنشست از بر اسپ و برخاست  دو نيم كرده بزد نيزه او ب

 بپيچيد ازو روى و برگاشت زود به آورد با او بسنده نبود

 خشم از جهان روشنايى ببرده ب سپهبد عنان اژدها را سپرد

 بجنبيد و برداشت خود از سرش تنگ اندرشه چو آمد خروشان ب

 درفشان چو خورشيد شد روى اوى رها شد ز بند زره موى اوى

 او از در افسرستسر و موى  بدانست سهراب كو دخترست

 چنين دختر آيد به آوردگاه شگفت آمدش گفت از ايران سپاه

 ابر اندر آرند گرده همانا ب روز نبرده سواران جنگى ب

 بينداخت و آمد ميانش ببند ز فتراك بگشاد پيچان كمند

 چرا جنگ جويى تو اى ماه روى بدو گفت كز من رهايى مجوى

 ز چنگم رهايى نيابى مشور دامم بسان تو گوره نيامد ب

 مر آن را جز از چاره درمان نديد بدانست كاويخت گرد آفريد

 ميان دليران بكردار شير بدو روى بنمود و گفت اى دلير

 برين گرز و شمشير و آهنگ ما دو لشكر نظاره برين جنگ ما

 سپاه تو گردد پر از گفت و گوى كنون من گشايم چنين روى و موى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  16
 

 
 

 

 ابر اندر آورد گرده بدين سان ب دخترى او بدشت نبردكه با 

 خرد داشتن كار مهتر بود نهانى بسازيم بهتر بود

 ميان دو صف بر كشيده سپاه ز بهر من آهو ز هر سو مخواه

 نبايد برين آشتى جنگ جست كنون لشكر و دژ بفرمان تست

 هواستچو آيى بدان ساز كت دل  دژ و گنج و دژبان سراسر تراست

 ز خوشاب بگشاد عناب را چو رخساره بنمود سهراب را

 باالى او سرو دهقان نكشته ب يكى بوستان بد در اندر بهشت

 تو گفتى همى بشكفد هر زمان دو چشمش گوزن و دو ابرو كمان

 كه ديدى مرا روزگار نبرد بدو گفت كاكنون ازين بر مگرد

 نيست برتر ز ابر بلندكه اين  برين باره دژ دل اندر مبند

 نراند كسى نيزه بر يال من بپاى آورد زخم كوپال من

 سمند سر افراز بر دژ كشيد عنان را بپيچيد گرد آفريد

 بيامد بدرگاه دژ گژدهم همه همى رفت و سهراب با او ب

 تن خسته و بسته بر دژ كشيد در باره بگشاد گرد آفريد

 از غم دل و ديده خونين شدندپر  در دژ ببستند و غمگين شدند

 پر از درد بودند برنا و پير ز آزار گرد آفريد و هجير

 پر از غم بد از تو دل انجمن بگفتند كاى نيكدل شير زن

 نيامد ز كار تو بر دوده ننگ كه هم رزم جستى هم افسون و رنگ

 باره بر آمد سپه بنگريده ب بخنديد بسيار گرد آفريد

 چنين گفت كاى شاه تركان چين ديد بر پشت زينچو سهراب را 

 هم از آمدن هم ز دشت نبرد چرا رنجه گشتى كنون باز گرد

 كه تركان ز ايران نيابند جفت بخنديد و او را به افسوس گفت

 بدين درد غمگين مكن خويشتن چنين بود و روزى نبودت ز من
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 ایهبزرگان نفرين ه آكه جز ب ایهمانا كه تو خود ز تركان نه

 ندارى كس از پهلوانان همال بدان زور و بازوى و آن كتف و يال

 كه آورد گردى ز توران سپاه شاهه و ليكن چو آگاهى آيد ب

 شما با تهمتن نداريد پاى شهنشاه و رستم بجنبد ز جاى

 ندانم چه آيد ز بد بر سرت نماند يكى زنده از لشكرت

 همى از پلنگان ببايد نهفت سفت دريغ آيدم كين چنين يال و

 رخ نامور سوى توران كنى ترا بهتر آيد كه فرمان كنى

 خورد گاو نادان ز پهلوى خويش بازوى خويشه نباشى بس ايمن ب

 چنگ آمدشه كه آسان همى دژ ب چو بشنيد سهراب ننگ آمدش

 كجا دژ بدان جاى بر پاى بود زير دژ اندر يكى جاى بوده ب

 يكبارگى دست بد را بشسته ب تاراج داد آن همه بوم و رسته ب

 ز پيكارمان دست كوتاه گشت چنين گفت كامروز بيگاه گشت

 ببينند آسيب روز نبرد شبگير ازين باره گرده برآرم ب
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 بياورد و بنشاند مردى دبير چو بر گشت سهراب گژدهم پير

 راهه برافگند پوينده مردى ب يكى نامه بنوشت نزديك شاه

 نمود آنگهى گردش روزگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 همه رزم جويان كند آوران كه آمد بر ما سپاهى گران

 كه سالش ده و دو نباشد فزون اندرونپيش ه يكى پهلوانى ب

 دو پيكرسته چو خورشيد تابان ب باال ز سرو سهى برترسته ب

 نديدم كسى را چنان دست و گرز برش چون بر پيل و باالش برز

 ز دريا و از كوه تنگ آيدش چنگ آيدشه چو شمشير هندى ب

 چو بازوى او تيغ بّرنده نيست چو آواز او رعد غّرنده نيست

 يكى باره تيزتگ بر نشست هجير دالور ميان را ببست

 بر اسپش نديدم فزون زان بپاى بشد پيش سهراب رزم آزماى

 گرايد ز بينى سوى مغز بوى كه بر هم زند مّژه را جنگ جوى

 برش ماند زان بازو اندر شگفت كه سهرابش از پشت زين بر گرفت

 انديشه جان از پى كار اوستپر  زنهار اوسته درستست و اكنون ب

 امعنان پيچ زين گونه نشنيده امسواران تركان بسى ديده

 كفه آورد ب آوريكى مرد جنگ مبادا كه او در ميان دو صف

 كه او اسپ تازد برو روز كين بران كوه بخشايش آرد زمين

 تو گفتى كه سام سوارست و بس چون او نديدست كس دارعنان

 

 سهراب

 نامه گژدهم به نزدیک کاوس  – 8بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی ابوالقاسمحکیم اثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سر بخت گردان همه خفته گير بر آسمان رفته گيربلنديش 

 نكوشيم و ديگر نگوييم چيز اگر خود شكيبيم يك چند نيز

 نراند سپاه و نسازد كمين اگر دم زند شهريار زمين

 نگيرد كسى دست او را بدست دژ و باره گيرد كه خود زور هست

 اوىدرنگى شود شير ز اشتاب  كه اين باره را نيست پاياب اوى

 فرستاده را جست و بگشاد لب شبه مهر اندر آمد به چو نامه ب

 نبيند ترا هيچكس زان سپاه بگفتش چنان رو كه فردا پگاه 

 پس نامه آنگاه بر پاى خاست فرستاد نامه سوى راه راست

 شد ناپديد راهبران راه بى بنه بر نهاد و سر اندر كشيد

 سپردند آن باره دژ بدوى سوى شهر ايران نهادند روى

 گرفتن سهراب دژ سپید را 

 ميان را ببستند تركان گروه چو خورشيد بر زد سر از تيره كوه

 يكى باركش باره بر نشست سپهدار سهراب نيزه بدست

 بباره درون بس كسى را نديد سوى باره آمد يكى بنگريد

 نديدند در دژ يكى رزمساز بيامد در دژ گشادند باز

 بجان هر كسى چاره جو آمدند بفرمان همه پيش او آمدند

 غمى شد دلش كان سخنها شنيد نزديك خسرو رسيده چو نامه ب

 وزين داستان چند گونه براند گرانمايگان را ز لشكر بخواند

 بزرگان لشكر همه بيش و كم همه نشستند با شاه ايران ب

 بهرام و فرهاد نيوچو گرگين و  چو طوس و چو گودرز كشواد و گيو

 بپرسيد بسيار و خيره بماند سپهدار نامه بر ايشان بخواند

 ما بر درازه كه اين كار گردد ب رازه چنين گفت با پهلوانان ب
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 از انديشه دل را بشويد همى برين سان كه گژدهم گويد همى

 از ايران هم آورد اين مرد كيست چه سازيم و درمان اين كار چيست

 زابل شود نزد ساالر نيوه ب بر نهادند يك سر كه گيو بر آن

 كه با بيم شد تخت شاهنشهى رستم رساند از اين آگهىه ب 

 بخواند كه اويست پشت سپاه گو پيلتن را بدين رزمگاه 

 كه كارى گزاينده بد ناگزير نشست آنگهى راى زد با دبير
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 نوشتن بر رستم نامدار يكى نامه فرمود پس شهريار

 جهاندار و پرورده روزگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 كه بيدار دل باش و روشن روان دگر آفرين كرد بر پهلوان

 بچنگال و نيروى شيران تويى و پشت گردان ايران تويىدل 

 ستاننده مرز مازندران گشاينده بند هاماوران

 ز تيغ تو ناهيد بريان شود ز گرز تو خورشيد گريان شود

 هم آورد تو در جهان پيل نيست چو گرد پى رخش تو نيل نيست

 سنان تو كوهى ز بن بركند كمند تو بر شير بند افگند

 ز تو بر فرازند گردان كاله ايران پناهه تويى از همه بد ب

 كز انديشه آن دلم گشت ريش پيشه گزاينده كارى بد آمد ب

 چو خوانديم آن نامه گژدهم همه پيشم به نشستند گردان ب

 هر كار فريادرسه نباشد ب چنان باد كاندر جهان جز تو كس

 آيد گرانمايه گيوكه پيش تو  بدان گونه ديدند گردان نيو

 مكن داستان را گشاده دو لب شبه روز و به چو نامه بخوانى ب

 ز زابل برانى برآرى خروش مگر با سواران بسيار هوش

 نبايد جز از تو و را هم نبرد بر اينسان كه گژدهم زو ياد كرد

 عنان تگاور ببايد بسود گيو آنگهى گفت بر سان دوده ب

 زابل نمانى و گر نغنوىه ب شوىببايد كه نزديك رستم 

 

 سهراب

 رستم و خواند او از زابلستاننامه کاوس به   – 9بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بگويش كه تنگ اندر آمد نبرد اگر شب رسى روز را باز گرد

 بد انديش را خوار نتوان شمرد و گرنه فرازست اين مرد گرد 

 برفت و نجست ايچ آرام و خواب ازو نامه بستد بكردار آب

 دستان رسيده خروش طاليه ب چو نزديكى زابلستان رسيد

 نهادند بر سر بزرگان كاله پذيره شدش با سپاهتهمتن 

 هر آن كس كه بودند از بيش و كم همه پياده شدش گيو و گردان ب

 از ايران بپرسيد و ز شهريار ز اسپ اندر آمد گو نامدار

 ببودند يكبار و دم بر زدند ز ره سوى ايوان رستم شدند

 كرد يادز سهراب چندى سخن  بگفت آنچ بشنيد و نامه بداد

 بخنديد و زان كار خيره بماند تهمتن چو بشنيد و نامه بخواند

 سوارى پديد آمد اندر جهان سام گرد از مهان دۀكه مانن

 ز تركان چنين ياد نتوان گرفت از آزادگان اين نباشد شگفت

 پسر دارم و باشد او كودكى من از دخت شاه سمنگان يكى

 توان كرد بايد گه نام و ننگ هنوز آن گرامى نداند كه جنگ

 بر مادر او بدست كسى فرستادمش زّر و گوهر بسى

 بسى بر نيايد كه گردد بلند چنين پاسخ آمد كه آن ارجمند

 زود پر خاشجوى گمانشود بى همى مى خورد با لب شير بوى

 يكى بر لب خشك نم بر زنيم بباشيم يك روز و دم بر زنيم

 گردان ايران نماييم راهه ب نزديك شاهازان پس گراييم 

 و گر نه چنين كار دشوار نيست مگر بخت رخشنده بيدار نيست

 ندارد دم آتش تيز پاى موج اندر آيد ز جاىه چو دريا ب

 هنگام سوره دلش ماتم آرد ب درفش مرا چون ببيند ز دور

 نبايد گرفتن چنين كار تنگ جنگه بدين تيزى اندر نيايد ب
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 دستان شدنده ز ياد سپهبد ب مى دست بردند و مستان شدنده ب

 بيامد تهمتن بر آراست كار دگر روز شبگير هم پر خمار

 دوم روز رفتن نيامدش ياد ز مستى هم آن روز باز ايستاد

 نيامد ورا ياد كاوس كى سه ديگر سحرگه بياورد مى

 يوچنين گفت با گرد ساالر ن روز چهارم بر آراست گيوه ب

 هم اين داستان بر دلش خوار نيست كه كاوس تندست و هشيار نيست

 شده دور ازو خورد و آرام و خواب غمى بود ازين كار و دل پر شتاب

 ز مى باز پيكار و جنگ آوريم زابلستان گر درنگ آوريمه ب

 ز ناپاك رايى در آيد بكين ما خشمگينه شود شاه ايران ب 

 كه با ما نشورد كس اندر زمين منديش ازينبدو گفت رستم كه 

 دم اندر دم ناى رويين كنند بفرمود تا رخش را زين كنند

 برفتند با ترگ و جوشن ز جاى سواران زابل شنيدند ناى
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 گشاده دل و نيك خواه آمدند گرازان بدرگاه شاه آمدند

 بر آشفت و پاسخ نداد ايچ باز چو رفتند و بردند پيشش نماز

 پس آنگاه شرم از دو ديده بشست گيو از نخسته يكى بانگ بر زد ب

 كند پست و پيچد ز پيمان من كه رستم كه باشد كه فرمان من

 وزو نيز با من مگردان سخن زنده بردار كنبگير و ببر 

 رستم بران گونه دسته كه بردى ب ز گفتار او گيو را دل بخست

 فرو ماند خيره همه انجمن برآشفت با گيو و با پيلتن

 داره كه رو هر دو را زنده بر كن ب بفرمود پس طوس را شهريار

 زنى بر افروخت بر سان آتش وس كىوخود از جاى بر خاست كا

 بدو مانده پرخاش جويان شگفت بشد طوس و دست تهمتن گرفت

 مگر كاندر آن تيزى افسون برد كه از پيش كاوس بيرون برد

 كه چندين مدار آتش اندر كنار تهمتن بر آشفت با شهريار

 ترا شهريارى نه اندر خورست همه كارت از يكدگر بدترست

 و بدخواه را خوار كنپر آشوب  تو سهراب را زنده بر دار كن

 تو گفتى ز پيل ژيان يافت كوس بزد تند يك دست بر دست طوس

 تندى گذره برو كرد رستم ب سره ز باال نگون اندر آمد ب

 منم گفت شيراوژن و تاج بخش رخشه خشم اندر آمد به بدر شد ب

 من طوس كيسته چرا دست يازد ب ؤس كيستوچو خشم آورم شاه كا

 

 سهراب

 خشم گرفتن کاوس بر رستم  – 11بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ستنگين گرز و مغفر كاله من ستبنده و رخش گاه منزمين 

 به آوردگه بر سر افشان كنم شب تيره از تيغ رخشان كنم

 انددو بازو و دل شهريار من اندسر نيزه و تيغ يار من

 اميكى بنده آفريننده امچه آزاردم او نه من بنده

 نه خردبيايد نماند بزرگ و  ايران ار ايدون كه سهراب گرده ب

 خرد را بدين كار پيچان كنيد شما هر كسى چاره جان كنيد

 شما را زمين پر كرگس مرا ايران نبينيد ازين پس مراه ب

 كه رستم شبان بود و ايشان رمه غمى شد دل نامداران همه

 شكسته بدست تو گردد درست گودرز گفتند كين كار تسته ب

 زين سخن نغنود همى بخت تو سپهبد جز از تو سخن نشنود

 نوه و زين در سخن ياد كن نو ب نزديك اين شاه ديوانه روه ب

 مگر بخت گم بوده باز آورى سخنهاى چرب و دراز آورى

 نزديك خسرو خراميد تفته ب سپهدار گودرز كشواد رفت

 كز ايران بر آوردى امروز گرد س كى گفت رستم چه كردوكاوه ب

 زان كار ديوان مازندرانو  فراموش كردى ز هاماوران 

 ز شاهان نبايد گزافه سخن كه گويى ورا زنده بر دار كن 

 يكى پهلوانى بكردار گرگ چو او رفت و آمد سپاهى بزرگ

 شود بر فشاند برو تيره گرد كه دارى كه با او بدشت نبرد

 شنيدست و ديدست از بيش و كم يالن ترا سر بسر گژدهم

 كه با او سوارى كند رزم ياد مباد همى گويد آن روز هرگز

 بيازارد او را خرد كم بود كسى را كه جنگى چو رستم بود

 بدانست كو دارد آيين و راه چو بشنيد گفتار گودرز شاه

 بيهودگى مغزش آشفته بوده ب پشيمان بشد زان كجا گفته بود
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 لب پير با پند نيكوترست گودرز گفت اين سخن در خورسته ب

 كه تيزى و تندى نيارد بها خردمند بايد دل پادشا

 بخوبى بسى داستانها زدن شما را ببايد بر او شدن

 نمودن بدو روزگار بهى سرش كردن از تيزى من تهى

 پس پهلوان تيز بنهاد روى چو گودرز برخاست از پيش اوى

 پس رستم اندر گرفتند راه برفتند با او سران سپاه

 همه نامداران شدند انجمن گو پيلتن چو ديدند گرد

 كه جاويد بادى و روشن روان ستايش گرفتند بر پهلوان

 هميشه سر تخت جاى تو باد جهان سربسر زير پاى تو باد

 تيزى سخن گفتنش نغز نيسته ب س را مغز نيستوتو دانى كه كاؤ

 بخوبى ز سر باز پيمان شود بجوشد همانگه پشيمان شود

 هم ايرانيان را نباشد گناه آزرده گردد ز شاهتهمتن گر 

 ز تندى بخايد همى پشت دست هم او زان سخنها پشيمان شدست

 نيازس كى بىوكه هستم ز كاؤ تهمتن چنين پاسخ آورد باز

 مرگه قبا جوشن و دل نهاده ب مرا تخت زين باشد و تاج ترگ

 مشت خاكؤس پيشم چه يك وچه كا س باكوچرا دارم از خشم كاؤ

 جز از پاك يزدان نترسم ز كس سرم گشت سير و دلم كرد بس

 چنين گفت گودرز با پيلتن ز گفتار چون سير گشت انجمن

 بديگر سخنها برند اين زمان كه شهر و دليران و لشكر گمان

 رازه همى رفت زين گونه چندى ب كزين ترك ترسنده شد سرفراز

 همه بوم و بر كرد بايد تهى كه چونان كه گژدهم داد آگهى

 مرا و ترا نيست جاى درنگ جنگه چو رستم همى زو بترسد ب

 وگوىبديدم بدرگاه بر گفت از آشفتن شاه و پيگار اوى
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 چنين پشت بر شاه ايران مكن ز سهراب يل رفت يك سر سخن

 بدين بازگشتن مگردان نهان چنين بر شده نامت اندر جهان

 مكن تيره بر خيره اين تاج و گاه اندر آمد سپاهو ديگر كه تنگ 

 تهمتن چو بشنيد خيره بماند رستم بر اين داستانها بخوانده ب

 نخواهم كه باشد ز تن بگسلم بدو گفت اگر بيم دارد دلم

 نزديك شاهه گرازان و پويان ب راهه ازين ننگ برگشت و آمد ب

 اندر گذشته بخواستبسى پوزش  چو در شد ز در شاه بر پاى خاست

 چنان زيست بايد كه يزدان بكشت كه تندى مرا گوهرست و سرشت

 دلم گشت باريك چون ماه نو وزين ناسگاليده بدخواه نو

 چو دير آمدى تندى آراستم بدين چاره جستن ترا خواستم

 پشيمان شدم خاكم اندر دهن چو آزرده گشتى تو اى پيلتن

 همه كهترانيم و فرمان تراست تراستبدو گفت رستم كه گيهان 

 روانت ز دانش مبادا تهى كنون آمدم تا چه فرمان دهى

 گزينيم و فردا بسازيم رزم ؤس كامروز بزموبدو گفت كا

 شد ايوان بكردار باغ بهار بياراست رامشگهى شاهوار

 سمن عارضان پيش خسرو بپاى ز آواز ابريشم و بانگ ناى

 ز خنياگران بر گشاده دو لب تا نيم شبهمى باده خوردند 
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 ببستند شبگير بر پيل كوس دگر روز فرمود تا گيو و طوس

 بر نهادسپه بر نشاند و بنه  در گنج بگشاد و روزى بداد

 لشكرگه آمد سواره شمرده ب سپردار و جوشنوران صد هزار

 كه از گرد ايشان هوا تيره گشت يكى لشكر آمد ز پهلو بدشت

 پيله نعل و به بپوشيد گيتى ب سراپرده و خيمه زد بر دو ميل

 بجوشيد دريا ز آواز كوس هوا نيلگون گشت و كوه آبنوس

 چون شب و روز گشته نهان شده منزل جهانه همى رفت منزل ب

 چو آتش پس پرده الجورد درخشيدن خشت و ژوپين ز گرد

 سپرهاى زّرين و زّرينه كفش ز بس گونه گونه سنان و درفش

 بر آمد بباريد زو سندروس رنگ آبنوسه تو گفتى كه ابرى ب

 تو گفتى سپهر و ثرّيا نبود جهان را شب و روز پيدا نبود

 بشد خاك و سنگ از جهان ناپديد دژ رسيد ازينسان بشد تا در

 سهراب گفتند كامد سپاهه ب خروشى بلند آمد از ديدگاه

 باره بيامد سپه بنگريده ب چو سهراب زان ديده آوا شنيد

 سپاهى كه آن را كرانه نبود انگشت لشكر بهومان نموده ب

 دلش گشت پر بيم و دم در كشيد چو هومان ز دور آن سپه را بديد

 كه انديشه از دل ببايد سترد هومان چنين گفت سهراب گرده ب

 يكى مرد جنگى و گرزى گران نبينى تو زين لشكر بيكران

 

 سهراب

 لشگر کشیدن کاوس با رستم  – 11بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 گر ايدون كه يارى دهد هور و ماه كه پيش من آيد به آوردگاه

 سرافراز نامى ندانم كسى سليحست بسيار و مردم بسى

 همچو درياى آبكنم دشت را  بخت رد افراسيابه كنون من ب

 فرود آمد از باره شاداب دل تنگى نداد ايچ سهراب دله ب

 نكرد ايچ رنجه دل از كارزار گساريكى جام مى خواست از مى 

 كشيدند بر دشت پيش حصار و زانسو سراپرده شهريار

 نماند ايچ بر دشت و بر كوه جاى ز بس خيمه و مرد و پرده سراى
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 شب تيره بر دشت لشكر كشيد چو خورشيد گشت از جهان ناپديد

 ميان بسته جنگ و دل كينه خواه نزديك شاهه تهمتن بيامد ب

 و كمر كالهاز ايدر شوم بى كه دستور باشد مرا تاجور

 بزرگان كدامند و ساالر كيست ببينم كه اين نو جهاندار كيست

 كه بيدار دل بادى و تن درست س كين كار تستوبدو گفت كاؤ

 بپوشيد و آمد دوان تا حصار تهمتن يكى جامه تركوار

 خروشيدن نوش تركان شنيد بيامد چو نزديكى دژ رسيد

 سوى آهوان نّره شير چنانچون بران دژ درون رفت مرد دلير

 يك دست او ژنده رزمه نشسته ب چو سهراب را ديد بر تخت بزم

 دگر بارمان نام بردار شير بديگر چو هومان سوار دلير

 بسان يكى سرو شاداب بود تو گفتى همه تخت سهراب بود

 برش چون بر پيل و چهره چو خون دو بازو بكردار ران هيون

 جوان و سرافراز چون نره شير دليرز تركان بگرد اندرش صد 

 پيش دل افروز تخت بلنده ب پرستار پنجاه با دست بند

 بران برز و باال و تيغ و نگين يك خواندند آفرينه همى يك ب

 نشست و نگه كرد مردان سور همى ديد رستم مر او را ز دور

 گوى ديد برسان سرو بلند بشايسته كارى برون رفت ژند

 بر رستم آمد بپرسيد زود اندر چنو كس نبودبدان لشكر 

 

 سهراب

 کشتن رستم ژنده رزم را   – 12بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سوى روشنى آى و بنماى روى چه مردى بدو گفت با من بگوى

 بزد تيز و برشد روان از تنش تهمتن يكى مشت بر گردنش

 نشد ژنده رزم آنگهى سوى بزم بدان جايگه خشك شد ژند رزم

 نزديك او ژند شيره نيامد ب زمانى همى بود سهراب دير

 كجا شد كه جايش تهى شد ز بزم بپرسيد سهراب تا ژنده رزم

 بر آسوده از بزم و از كارزار برفتند و ديدندش افگنده خوار

 شگفتى فرو مانده از كار ژند خروشان ازان درد باز آمدند

 سر آمد برو روز پيگار و بزم سهراب گفتند شد ژند رزمه ب

 ژند بر سان دودبيامد بر  چو بشنيد سهراب برجست زود

 بيامد ورا ديد مرده چنان ابا چاكر و شمع و خنياگران

 دليران و گردنكشان را بخواند شگفت آمدش سخت و خيره بماند

 همه شب همى نيزه بايد بسود چنين گفت كامشب نبايد غنود

 سگ و مرد را آزمودش همه كه گرگ اندر آمد ميان رمه

 نعل سمندم بسايد زمينچو  اگر يار باشد جهان آفرين

 بخواهم از ايرانيان كين ژند ز فتراك زين بر گشايم كمند

 گرانمايگان را همه خواند پيش بيامد نشست از بر گاه خويش

 نيامد همى سير جانم ز بزم كه گر كم شد از تخت من ژند رزم

 از ايران سپه گيو بد پاسدار چو برگشت رستم بر شهريار

 بزد دست و گرز از ميان بر كشيد پيلتن را بديدبره بر گو 

 سپر بر سر آورد و بنمود دست يكى بر خروشيد چون پيل مست

 راهه شب گيو باشد طاليه به ب بدانست رستم كز ايران سپاه

 طاليه چو آواز رستم شنيد بخنديد و زان پس فغان بر كشيد

 جنگجوىچنين گفت كاى مهتر  نزديك اوىه بيامد پياده ب
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 تهمتن بگفتار بگشاد لب پياده كجا بوده تيره شب

 چنان شير مردى كه آزرده بود گيو آن كجا كرده بوده بگفتش ب

 گاهز تركان سخن گفت و ز بزم و زان جايگه رفت نزديك شاه

 ز بازوى و كتف دالراى اوى ز سهراب و از برز و باالى اوى

 بكردار سروست باالش راست كه هرگز ز تركان چنين كس نخاست

 ر است و بساتو گوئى كه سام سو كسه توران و ايران نماند به ب

 بزمه رزم و به كزان پس نيامد ب و زان مشت بر گردن ژند رزم

همه شب همى لشكر آراستند بگفتند و پس رود و مى خواستند                   
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 زبانه بر آمد ز چرخ بلند چو افگند خور سوى باال كمند

 نشست از بر چرمه سنگ رنگ بپوشيد سهراب خفتان جنگ

 سرشيكى مغفر خسروى بر  چنگ اندرشه يكى تيغ هندى ب

 خم اندر خم و روى كرده دژم فتراك بر شست خمه كمندى ب

 بجايى كه ايرانيان را بديد بيامد يكى برز باال گزيد

 بدو گفت كّژى نيايد ز تير بفرمود تا رفت پيشش هجير

 چو پيچان شود زخم كم آورد نشانه نبايد كه خم آورد

 كاستىچو خواهى كه نگزايدت  هر كار در پيشه كن راستىه ب

 متاب از ره راستى هيچ روى سخن هر چه پرسم همه راست گوى

 هر انجمنه سر افراز باشى ب چو خواهى كه يابى رهايى ز من 

 متاب از ره راستى هيچ روى از ايران هر آنچت بپرسم بگوى 

 بيابى بسى خلعت و خواسته تو گنج آراستهه سپارم ب

 همان بند و زندان بود جاى تو ور ايدون كه كّژى بود راى تو

 سخن هر چه پرسد ز ايران سپاه هجيرش چنين داد پاسخ كه شاه

 كّژى چرا بايدم گفت و گوىه ب بگويم همه آنچ دانم بدوى

 ز گردنكشان و ز شاه و رمه بدو گفت كز تو بپرسم همه

 چو طوس و چو كاوس و گودرز را همه نامداران آن مرز را

 ز هر كت بپرسم بمن بر شمار رستم نامدارز بهرام و از 

 

 سهراب

 سهراب نام سرداران ایران را از هجیرپرسیدن   – 13بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 پلنگ هاىبدو اندرون خيمه هفت رنگ ۀبگو كان سراپرد

 يكى مهد پيروزه برسان نيل پيش اندرون بسته صد ژنده پيله ب

 سرش ماه زّرين غالفش بنفش يكى برز خورشيد پيكر درفش

 چيستز گردان ايران و را نام  قلب سپاه اندرون جاى كيسته ب

 درگاه او پيل و شيران بوده ب بدو گفت كان شاه ايران بود

 سواران بسيار و پيل و بنه و زان پس بدو گفت بر ميمنه

 رده گردش اندر ز هر سو سپاه سراپرده بركشيده سياه

 پس پشت پيالن و باالش پيش گرد اندرش خيمه ز اندازه بيشه ب

 سواران زّرينه كفشبدر بر  زده پيش او پيل پيكر درفش

 درفشش كجا پيل پيكر بود چنين گفت كان طوس نوذر بود

 سواران بسى گردش اندر بپاى دگر گفت كان سرخ پرده سراى

 درفشان يكى در ميانش گهر زره يكى شير پيكر درفشى ب

 جهانگير گودرز كشوادگان چنين گفت كان فّر آزادگان

 لشكرى گشن پيشش بپاىيكى  بپرسيد كان سبز پرده سراى

 زده پيش او اختر كاويان يكى تخت پر مايه اندر ميان

 ابا فّر و با سفت و يال گوان برو بر نشسته يكى پهلوان 

 يك رش سرش برتر استه نشسته ب ز هر كس كه بر پاى پيشش بر است

 كمندى فرو هشته تا پاى اوى باالى اوىه يكى باره پيشش ب

 تو گويى كه در زين بجوشد همى بر خروشد همىبرو هر زمان 

 همى جوشد آن مرد بر جاى خويش بسى پيل بر گستوان دار پيش

 نه بينم همى اسپ همتاى اوى باالى اوىه نه مر دست ز ايران ب

 بران نيزه بر شير زّرين سرست درفشى بديد اژدها پيكرست

 شهريارنّوى بيامد بر ه ب چنين گفت كز چين يكى نامدار
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 بدو گفت نامش ندارم بوير بپرسيد نامش ز فّرخ هجير

 كجا او بيامد بر شهريار بدين دژ بدم من بدان روزگار

 كه جايى ز رستم نيامد نشان غمى گشت سهراب را دل ازان

 همى ديد و ديده نبد باورش نشان داده بود از پدر مادرش

 شود دلپذيرمگر كان سخنها  همى نام جست از زبان هجير

 ز فرمان نكاهد نخواهد فزود نبشته بسر بر دگرگونه بود

 كشيده سراپرده بد بر كران ازان پس بپرسيد زان مهتران

 كّر ناىۀ بر آيد همى نال سواران بسيار و پيالن بپاى

 برآورده از پرده زّرين سرش يكى گرگ پيكر درفش از برش

 خوانند گردان و را گيو نيوكه  بدو گفت كان پور گودرز گيو

 به ايرانيان بر دو بهره سرست ز گودرزيان مهتر و بهترست

 بر آيد يكى پرده بينم سپيد بدو گفت زان سوى تابنده شيد

 رده بر كشيده فزون از هزار پيشش سواره ز ديباى رومى ب

 كرانشده انجمن لشكرى بى پياده سپردار و نيزه وران

 نهاده بران عاج كرسى ساج تخت عاجنشسته سپهدار بر 

 غالم ايستاده رده خيل خيل ز هودج فرو هشته ديبا جليل

 دهليز چندى پياده بپاىه ب بر خيمه نزديك پرده سراى

 كه فرزند شاهست و تاج گوان بدو گفت كو را فريبرز خوان

 دهليز چندى پياده بپاىه ب بپرسيد كان سرخ پرده سراى

 بر كشيده درفش ایز هر گونه سرخ و زرد و بنفشبگرد اندرش 

 سرش ماه زّرين و باال دراز درفشى پس پشت پيكر گراز

 كه در جنگ شيران ندارد لگام چنين گفت كو را گرازست نام

 كه بر درد و سختى نگردد ژكان هشيوار و ز تخمه گيوگان
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 همى داشت آن راستى در نهفت نشان پدر جست و با او نگفت

 جهاندار ازين كار پرداختست تو گيتى چه سازى كه خود ساختست

 چنان كو گذارد ببايد گذاشت زمانه نبشته دگرگونه داشت

 ازان كش بديدار او بد نياز دگر باره پرسيد ازان سرفراز

 و زان اسپ و آن تاب داده كمند ازان پرده سبز و مرد بلند

 سخن را چه بايد نهفت كه از تو از آن پس هجير سپهبدش گفت

 ازان است كو را ندانم همى گر از نام چينى بمانم همى

 ز رستم نكردى سخن هيچ ياد بدو گفت سهراب كين نيست داد

 ميان سپه در نماند نهان كسى كو بود پهلوان جهان

 نگهبان هر مرز و هر كشورست تو گفتى كه بر لشكر او مهترست

 كه شايد بدن كان گو شير گير هجيرچنين داد پاسخ مر او را 

 كه هنگام بزمست در گلستان زابلستانه كنون رفته باشد ب

 كه دارد سپهبد سوى جنگ روى بدو گفت سهراب كين خود مگوى

 برو بر بخندند پير و جوان رامش نشنيد جهان پهلوانه ب

 بگوييم و گفتار ما اندكيست مرا با تو امروز پيمان يكيست

 هر انجمنه سرافراز باشى ب منه پهلوان را نمايى باگر 

 گشاده كنم گنجهاى نهان دهم در جهان نيازىترا بى

 من بر سخنه گشاده بپوشى ب ور ايدون كه اين راز دارى ز من

 نگر تا كدامين به آيدت راى سرت را نخواهد همى تن بجاى

 راز از نهفتبدانگه كه بگشاد  خسرو چه گفته نبينى كه موبد ب

 سنگ اندرسته كجا نابسوده ب سخن گفت ناگفته چون گوهرست

 بهادرخشنده مهرى بود بى چو از بند و پيوند يابد رها

 چو سير آيد از مهر و ز تاج و گاه چنين داد پاسخ هجيرش كه شاه
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 كه او ژنده پيل اندر آرد ز جان نبرد كسى جويد اندر جهان

 سرش ز آسمان اندر آيد بگرد هم نبرد كسى را كه رستم بود

 سرش برترست از درخت بلند صد زورمنده تنش زور دارد ب

 چه هم رزم او ژنده پيل و چه مرد روز نبرده چنو خشم گيرد ب

 چو گرد پى رخش او نيل نيست هم آورد او بر زمين پيل نيست 

 سيه بخت گودرز كشوادگان بدو گفت سهراب از آزادگان

 بدين زور و اين دانش و اين هنر چون ترا خواند بايد پسرچرا 

 كه بانگ پى اسپ نشنيده تو مردان جنگى كجا ديده

 زبان بر ستودنش بگشايدت كه چندين ز رستم سخن بايدت

 آرام خندان بوده كه دريا ب از آتش ترا بيم چندان بود

 ندارد دم آتش تيز پاى چو درياى سبز اندر آيد ز جاى

 چو تيغ از ميان بر كشد آفتاب سر تيرگى اندر آيد بخواب

 كه گر من نشان گو شيرگير بدل گفت پس كار ديده هجير

 چنين يال و اين خسروانى نشست بگويم بدين ترك با زور دست

 بر انگيزد اين باره پيلتن ز لشكر كند جنگ او ز انجمن

 چنگال اوىه رستم بشود كشته  برين زور و اين كتف و اين يال اوى

 ؤس شاهوبگيرد سر تخت كا از ايران نيايد كسى كينه خواه

 به از زنده دشمن بدو شاد كام نامه چنين گفت موبد كه مردن ب

 نگردد سيه روز چون آب جوى اگر من شوم كشته بر دست اوى

 همه پهلوانان با آفرين چو گودرز و هفتاد پور گزين

 چنين دارم از موبد پاك ياد من مبادايران تن ه نباشد ب

 سزد گر گيا را نبويد تذرو كه چون بر كشد از چمن بيخ سرو

 همه با من از رستمت گفتنست سهراب گفت اين چه آشفتنسته ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  38
 

 
 

 

 برآرد به آوردگاه از تو گرد نبايد ترا جست با او نبرد

 همانا كه آسان نيايد بدست همى پيلتن را نخواهى شكست
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 نهان كرد ازو روى و بنمود پشت چو بشنيد اين گفتهاى درشت

 بيفگند و آمد بجاى نشست ز باال زدش تند يك پشت دست

 يكى خود چينى بكردار باد سر نهادبپوشيد خفتان و بر 

 نشست از بر باره تيزتگ ز تندى بجوش آمدش خون برگ

 به آوردگه رفت چون پيل مست خروشيد و بگرفت نيزه بدست

 نيارست كردن بدو در نگاه كس از نامداران ايران سپاه

 ز بازوى و ز آب داده سنان ز پاى و ركيب و ز دست و عنان

 بگفتند كاينت گو پيلتن شدند انجمن ازان پس دليران

 كه يارد شدن پيش او جنگجوى نشايد نگه كردن اسان بدوى

 وس را بر شمردوهمى شاه كا ازان پس خروشيد سهراب گرد

 دشت نبرده كه چون است كارت ب چنين گفت با شاه آزاد مرد

 كه در جنگ نه تاو دارى نه پى وس كىوچرا كرده نام كا

 ستاره بدين كار گريان كنم برين نيزه بريان كنمتنت را 

 بدان شب كجا كشته شد ژندرزم بزمه يكى سخت سوگند خوردم ب

 ؤس كى را بداروكنم زنده كا كز ايران نمانم يكى نيزه دار

 كه پيش من آيد بهنگام جنگ كه دارى از ايرانيان تيز چنگ

 پاسخ كسىاز ايران ندادند  همى گفت و مى بود جوشان بسى

 نيزه در آورد باال ز جاىه ب پرده سراىه خروشان بيامد ب

 

 سهراب

 تاختن سهراب بر سپاه کاوس  – 14بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بزد نيزه بر كند هفتاد ميخ خم آورد زان پس سنان كرد سيخ

 زهر سو بر آمد دم كّر ناى سرا پرده يك بهره آمد ز پاى

 بكردار گوران ز چنگال شير رميد آن دالور سپاه دلير

 كزين نامداران فّرخ نژاد ؤس و آواز دادوغمى گشت كا

 كزين ترك شد مغز گردان تهى يكى نزد رستم بريد آگهى

 از ايران نيارد كس اين كار كرد ندارم سوارى و را هم نبرد

 شنيده سخن پيش او بر شمرد س بردوبشد طوس و پيغام كاو

 كه كردى مرا ناگهان خواستار بدو گفت رستم كه هر شهريار

 نديدم ز كاؤس جز رنج رزم ساز بزمگهى گنج بودى گهى 

 سواران بروها پر از چين كنند بفرمود تا رخش را زين كنند

 ز ره گيو را ديد كاندر گذشت ز خيمه نگه كرد رستم بدشت

 همى گفت گرگين كه بشتاب هين نهاد از بر رخش رخشنده زين

 ببر گستوان بر زده طوس چنگ همى بست بر باره رّهام تنگ

 تهمتن چو از خيمه آوا شنود اين بدان آن بدين گفت زودهمى 

 نه اين رستخيز از پى يك تنست بدل گفت كين كار آهرمنست

 ببست آن كيانى كمر بر ميان بزد دست و پوشيد ببر بيان

 زواره نگهبان گاه و سپاه نشست از بر رخش و بگرفت راه

 دژم همى رفت پرخاش جوى و همه درفشش ببردند با او ب

 برش چون بر سام جنگى فراخ چو سهراب را ديد با يال و شاخ

 آوردگه هر دو همرو شويمه ب بدو گفت از ايدر بيك سو شويم

 اوردگه رفت از پيش صفه ب بماليد سهراب كف را بكف

 ز من جنگ و پيكار سوى تو گشت رستم چنين گفت كاندر گذشته ب

 آورد بسه من با تو باشم بچو  از ايران نخواهى دگر يار كس
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 يك مشت من پاى نيسته ترا خود ب به آوردگه بر ترا جاى نيست

 ستم يافت بالت ز بسيار سال باال بلندى و با كتف و ياله ب

 بدان چنگ و يال و ركيب دراز نگه كرد رستم بدان سرفراز

 زمين سرد و خشك و سخن گرم و نرم بدو گفت نرم اى جوان مرد گرم

 بسى بر زمين پست كردم سپاه پيرى بسى ديدم آوردگاهه ب

 نديدم بدان سو كه بودم شكن تبه شد بسى ديو در جنگ من

 اگر زنده مانى مترس از نهنگ جنگه نگه كن مرا گر ببينى ب

 كه با نامداران توران گروه مرا ديد در جنگ دريا و كوه

 زير پاى منستمردى جهان ه ب چه كردم ستاره گواى منست

 همه راستى بايد افگند بن بدو گفت كز تو بپرسم سخن

 گر از تخمه نامور نيرمى من ايدون گمانم كه تو رستمى

 هم از تخمه سام نيرم نيم چنين داد پاسخ كه رستم نيم

 نه با تخت و گاهم نه با افسرم كه او پهلوانست و من كهترم

تيره شد روى روز سپيدبرو  از اميد سهراب شد نااميد                    
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 همى ماند از گفت مادر شگفت به آوردگه رفت نيزه بكفت

 باختندكوتاه نيزه همى ه ب يكى تنگ ميدان فرو ساختند

 بچپ باز بردند هر دو عنان نماند ايچ بر نيزه بند و سنان

 همى ز آهن آتش فرو ريختند شمشير هندى بر آويختنده ب

 چه زخمى كه پيدا كند رستخيز زخم اندرون تيغ شد ريز ريزه ب

 غمى گشت بازوى كند آوران گرفتند زان پس عمود گران

 بادپايان و گردان دژمدمان  ز نيرو عمود اندر آورد خم

 زره پاره شد بر ميان گوان ز اسپان فرو ريخت بر گستوان

 يكى را نبد چنگ و بازو بكار فرو ماند اسپ و دالور ز كار

 زبان گشته از تشنگى چاك چاك تن از خوى پر آب و همه كام خاك

 پر از درد باب و پر از رنج پور يك از يكدگر ايستادند دور

 هم از تو شكسته هم از تو درست شكفتى ز كردار تستجهانا 

 خرد دور بد مهر ننمود چهر ازين دو يكى را نجنبيد مهر

 چه در دشت گور درياه چه ماهى ب همى بّچه را باز داند ستور

 يكى دشمنى را ز فرزند باز نداند همى مردم از رنج و آز

 جنگه سان بنديدم كه آيد بدين  همى گفت رستم كه هرگز نهنگ

 ز مردى شد امروز دل نااميد مرا خوار شد جنگ ديو سپيد

 نه گردى نه نام آورى از مهان جوانى چنين ناسپرده جهان

 

 سهراب

 رزم رستم با سهراب  – 15بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 دو لشكر نظاره بدين كارزار بسيرى رسانيدم از روزگار

 ز آورد و ز بند و ننگ و نبرد هر دو مرد ۀچو آسوده شد بار

 جوانه همان سالخورده همان بزه بر نهادند هر دو كمان

 ز كلك و ز پيكانش نامد زيان زره بود و خفتان و ببر بيان

 گرفتند هر دو دوال كمر غمى شد دل هر دو از يكدگر

 بكندى ز كوه سيه روز جنگ سنگه تهمتن كه گر دست بردى ب

 كه بر زين بجنباند اندر نبرد كمربند سهراب را چاره كرد

 بماند از هنر دست رستم تهى آگهى ميان جوان را نبود

 همه خسته و گشته دير آمدند دو شيراوژن از جنگ سير آمدند

 ز زين بر كشيد و بيفشارد ران دگر باره سهراب گرز گران

 بپيچيد و درد از دليرى بخورد بزد گرز و آورد كتفش بدرد

 پايدار ایبزخم دليران نه بخنديد سهراب و گفت اى سوار

 دو دست سوار از همه بّترست اندرون رخش گويى خرست رزمه ب

 جوانى كند پير كانا بود اگر چه گوى سروباال بود

 چنان تنگ شد بر دليران زمين سستى رسيد اين ازان آن ازينه ب

 اندوه بگذاشتنده دل و جان ب كه از يكدگر روى برگاشتند

 بيند پلنگبدانسان كه نخچير  جنگه توران سپه شد به تهمتن ب

 پراگنده گشت آن سپاه بزرگ ميان سپاه اندر آمد چو گرگ

 ايرانيان بر يكى حمله برده ب عنان را بپيچيد سهراب گرد

 ز گرزش بسى نامور شد تباه ايران سپاهه بزد خويشتن را ب

 بد رسد گمانؤس را بىوكه كا كرد بد ایدل رستم انديشه

 خفتان بر و بازو آراستهه ب ازين پر هنر ترك نو خاسته

 دل بدان گونه بود ۀكه انديش لشكرگه خويش تازيد زوده ب
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 خون آب راه چو مى لعل كرده ب ميان سپه ديد سهراب را

 تو گفتى ز نخچير گشتست مست سر نيزه پر خون و خفتان و دست

 خروشى چو شير ژيان بركشيد غمى گشت رستم چو او را بديد

 از ايران سپه جنگ با تو كه كرد خونخواره مردبدو گفت كاى ترك 

 چو گرگ آمدى در ميان رمه چرا دست يازى بسوى همه

 گناهازين رزم بودند بر بى بدو گفت سهراب توران سپاه

 كسى با تو پيگار و كينه نجست تو آهنگ كردى بديشان نخست

 چه پيدا كند تيغ گيتى فروز بدو گفت رستم كه شد تيره روز

 كه روشن جهان زير تيغ اندرست برين دشت هم دار و هم منبرست

 چنين آشنا شد تو هرگز ممير گرايدون كه شمشير با بوى شير

 برو تا چه خواهد جهان آفرين بگرديم شبگير با تيغ كين
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 ز سهراب گردون همى خيره گشت برفتند و روى هوا تيره گشت

 نيارامد از تاختن يك زمان تو گفتى ز جنگش سرشت آسمان

 شگفتى روانست و رويين تنست و گر باره زير اندرش آهنست

 ميان سوده از جنگ و از خنجرش شب تيره آمد سوى لشكرش

 بر آمد جهان كرد پر جنگ و شور هومان چنين گفت كامروز هوره ب

 كه يال يالن داشت و آهنگ شير شما را چه كرد آن سوار دلير

 چنان بد كز ايدر نجنبد سپاه بدو گفت هومان كه فرمان شاه

 آورد گشتن چه آغاز بوده ب همه كار ما سخت ناساز بود

 لشكر گشن بنهاد روىبرين  بيامد يكى مرد پرخاش جوى

 و گر جنگ با يك تن آراستست تو گفتى ز مستى كنون خاستست

 نكرد از دليران كسى را تباه چنين گفت سهراب كو زين سپاه

 امزمين را بخون و گل آغشته اماز ايرانيان من بسى كشته

 ببايد بمى غم ز دل كاستن كنون خوان همى بايد آراستن

 سخن راند با گيو و گفت و شنيد سپه را بديدو زان روى رستم 

 جنگ اندر آورد پاىه چگونه ب كه امروز سهراب رزم آزماى

 كزين گونه هرگز نديديم نيو چنين گفت با رستم گرد گيو

 ز لشكر بر طوس شد كينه خواه قلب سپاهه بيامد دمان تا ب

 نشستچو گرگين فرود آمد او بر  كه او بود بر زين و نيزه بدست

 

 سهراب

 بازگشتن رستم و سهراب به لشگرگاه  – 16بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  مسکو ( بر اساس نسخه ه )شاهناممتن 
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 كردار شير ژيان بردميده ب بيامد چو با نيزه او را بديد

 ز نيرو بيفتاد ترگ از سرش عمودى خميده بزد بر برش

 شدند از دليران بسى جنگ جوى نتابيد با او بتابيد روى

 او نداشتۀ جز از پيلتن پاي ز گردان كسى مايه او نداشت

 ساده بگماشتيمسپاهى برو  هم آيين پيشين نگه داشتيم

 همى تاخت از قلب تا ميمنه سوارى نشد پيش او يك تنه

 ؤس بنهاد روىوبر شاه كا غمى گشت رستم ز گفتار اوى

 بر خويش نزديك جايش گزيد ؤس كى پهلوان را بديدوچو كا

 ز باال و برزش همى كرد ياد ز سهراب رستم زبان برگشاد

 مردى و گردى نديدبدين شير  كه كس در جهان كودك نارسيد

 تنش را زمين بر گرايد همى باال ستاره بسايد همىه ب

 همانا كه دارد ستبرى فزون دو بازو و رانش ز ران هيون

 آزموديم بند ایز هر گونه تير و كمنده تيغ و به گرز و به ب

 بسى گرد را برگرفتم ز زين سرانجام گفتم كه من پيش ازين

 بيفشاردم سخت پيوند اوى گرفتم دوال كمربند اوى

 چو ديگر كسانش بخاك افگنم همى خواستم كش ز زين بر كنم

 نجنبيد بر زين بر آن نامدار گر از باد جنبان شود كوه خار

 كشتى همى بايدم چاره كرده ب چو فردا بيايد بدشت نبرد

 ببينيم تا راى يزدان به چيست بكوشم ندانم كه پيروز كيست

 ماه و هور ۀهم او آفرينند پيروزى و فّر و زوركزويست 

 دل بدسگالت كند چاك چاك ؤس يزدان پاكوبدو گفت كا

 بمالم فراوان دو رخ بر زمين پيش جهان آفرينه من امشب ب

 بفرمان او تابد از چرخ ماه كزويست پيروزى و دستگاه
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 خورشيد نام تراه بر آرد ب كند تازه اين بار كام ترا

 بر آيد همه كامه نيك خواه گفت رستم كه با فّر شاهبدو 

 پر انديشه جان و سرش كينه جوى لشكرگه خويش بنهاد روىه ب

 كه چون بود امروز بر پهلوان زواره بيامد خليده روان

 پس آنگه ز انديشگان دل بشست ازو خوردنى خواست رستم نخست

 تندى مكنكه بيدار دل باش و  چنين راند پيش برادر سخن

 روم پيش آن ترك آورد خواه آوردگاهه شبگير چون من به ب

 همان تخت و زّرينه كفش مرا بياور سپاه و درفش مرا

 چو خورشيد تابان بر آيد ز جاى همى باش بر پيش پرده سراى

 به آوردگه بر نسازم درنگ جنگه گر ايدون كه پيروز باشم ب

 زارى مياغاز و تندى مكنتو  و گر خود دگر گونه گردد سخن

 مسازيد جستن سوى رزم راه مباشيد يك تن برين رزمگاه

 نزديك دستان شويده از ايدر ب يكايك سوى زابلستان شويد

 چنين كرد يزدان قضا بر سرم تو خرسند گردان دل مادرم

 كه سودى نداردت بودن نژند من در مبنده بگويش كه تو دل ب

 ز گردون مرا خود بهانه نماند نماند كس اندر جهان جاودانه

 هنگام جنگه چنگم به تبه شد ب بسى شير و ديو و پلنگ و نهنگ

 نياورد كس دست من زير دست بسى باره و دژ كه كرديم پست

 اسپ اندر آرد بجنبد ز جاىه ب در مرگ را آن بكوبد كه پاى

 همين بود خواهد سرانجام كار اگر سال گشتى فزون از هزار

 كه از شاه گيتى مبر تاب روى دستان بگوىه چو خرسند گردد ب

 چنان رو كه او راند از بن سخن اگر جنگ سازد تو سستى مكن

 گيتى نماند كسى جاودانه ب همه مرگ راييم پير و جوان
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 دگر نيمه آرامش و خواب بود گفت سهراب بود ایز شب نيمه
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 سيه زاغ پّران فرو برد سر چو خورشيد تابان بر آورد پر

 نشست از بر ژنده پيل ژيان تهمتن بپوشيد ببر بيان

 يكى تيغ هندى گرفته بدست فتراك بر بست شسته كمندى ب

 نهاده بسر بر ز آهن كاله بيامد بران دشت آوردگاه

 مبادا كه با آز خويشى بود همه تلخى از بهر بيشى بود

 با رودزن گساريدهمى مى و زان روى سهراب با انجمن

 كه با من همى گردد اندر نبرد هومان چنين گفت كين شير مرده ب

 دژم رزم اندرون دل ندارده ب ز باالى من نيست باالش كم

 تو گوئى كه داننده بر زد رسن بر و كتف و يالش همانند من

 بدان نيز لختى بتابم همى نشانهاى مادر بيابم همى

 كه چون او بگيتى نبرده كمست گمانى برم من كه او رستمست

 روىه شوم خيره روى اندر آرم ب نبايد كه من با پدر جنگ جوى

 بار دچنمن ه رسيدست رستم ب بدو گفت هومان كه در كارزار

 گرز گرانه چه كرد آن دالور ب شنيدم كه در جنگ مازندران

 و ليكن ندارد پى و پخش اوى بدين رخش ماند همى رخش اوى

 سر جنگ جويان بر آمد ز خواب شبگير چون بر دميد آفتابه ب 

 سرش پر ز رزم و دلش پر ز بزم بپوشيد سهراب خفتان رزم

 گاو رنگ ۀبچنگ اندرون گرز خروشان بران دشت جنگبيامد 

 

 سهراب

 افگندن سهراب رستم را   – 17بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 هم بود شبه تو گفتى كه با او ب ز رستم بپرسيد خندان دو لب

 ز پيكار بر دل چه آراستى كه شب چون بدت روز چون خاستى

 بزن جنگ و بيداد را بر زمين ز كف بفگن اين گرز و شمشير كين

 داريم روى دژممى تازه ه ب همه نشينيم هر دو پياده ب

 دل از جنگ جستن پشيمان كنيم پيش جهاندار پيمان كنيمه ب

 تو با من بساز و بياراى بزم رزمه همان تا كسى ديگر آيد ب

 چهر آورده همى آب شرمم ب دل من همى با تو مهر آورد

 كنى پيش من گوهر خويش ياد همانا كه دارى ز گردان نژاد

 نبوديم هرگز بدين گفت و گوى بدو گفت رستم كه اى نامجوى

 نگيرم فريب تو زين در مكوش ز كشتى گرفتن سخن بود دوش

 بر ميان امكشتى كمر بستهه ب نه من كودكم گر تو هستى جوان

 كه فرمان و راى جهانبان بود بكوشيم و فرجام كار آن بود

 نيم مرد گفتار و بند و فريب در فراز و نشيب امبسى گشته

 نباشد سخن زين نشان دلپذير گفت سهراب كز مرد پيربدو 

 هنگام هوش از برته بر آيد ب مرا آرزو بد كه در بسترت

 زندان كنده بپّرد روان تن ب كسى كز تو ماند ستودان كند

 بفرمان يزدان بساييم دست اگر هوش تو زير دست منست

 هشيوار با گبر و خود آمدند از اسپان جنگى فرود آمدند

 برفتند هر دو روان پر ز گرد ببستند بر سنگ اسپ نبرد

 ز تن خون و خوى را فرو ريختند كشتى گرفتن بر آويختنده ب

 بر آوردش از جاى و بنهاد پست بزد دست سهراب چون پيل مست

 زند چنگ و گور اندر آيد بسر بكردار شيرى كه بر گور نر

 روى و دهنپر از خاك چنگال و  پيلتنۀ نشست از بر سين
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 همى خواست از تن سرش را بريد يكى خنجرى آبگون بر كشيد

 كمند افگن و گرد و شمشير گير سهراب گفت اى يل شير گيره ب

 جزين باشد آرايش دين ما باشد آيين ما تردگرگونه

 سر مهترى زير گرد آورد كشتى نبرد آورده كسى كو ب

 كينه گر چه باشد بنبّرد سرش  نخستين كه پشتش نهد بر زمين

 ز افگندنش نام شير آورد زير آورده گرش بار ديگر ب

 همى خواست كايد ز كشتن رها بدان چاره از چنگ آن اژدها

 بداد و ببود اين سخن دلپذير گفتار پيره دلير جوان سر ب

 گمانسوم از جوانمرديش بى يكى از دلى و دوم از زمان 

 چو شيرى كه بر پيش آهو گذشت رها كرد زو دست و آمد بدشت

 ازان كس كه با او نبرد آزمود همى كرد نخچير و يادش نبود

 بيامد بپرسيدش از هم نبرد همى دير شد تا كه هومان چو گرد

 سخن هر چه رستم بدو گفته بود هومان بگفت آن كجا رفته بوده ب

 سيرى رسيدى همانا ز جانه ب بدو گفت هومان گرد اى جوان

 ميان يلى چنگ و گوپال تو دريغ اين بر و بازو و يال تو

 رها كردى از دام و شد كار خام دامه هژبرى كه آورده بودى ب

 ديگر نبرده پيشت به چه آرد ب نگه كن كزين بيهده كار كرد

 ه همى ماند ازو در شگفتاند   پر بگفت و دل از جان او بر گرفت

 خشم و دل از غم پر از كار اوىه ب لشكرگه خويش بنهاد روىه ب

 كه دشمن مدار ار چه خردست خوار يكى داستان زد برين شهريار

 بسان يكى تيغ پوالد شد چو رستم ز دست وى آزاد شد

 چنانچون شده باز يابد روان خرامان بشد سوى آب روان

 بپيش جهان آفرين شد نخست بخورد آب و روى و سر و تن بشست
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 نبود آگه از بخشش هور و ماه پيروزى و دستگاههمى خواست 

 بخواهد ربودن كاله از سرش كه چون رفت خواهد سپهر از برش

 پر انديشه بودش دل و روى زرد و زان آبخور شد بجاى نبرد

 بازو كمانى بدسته كمندى ب همى تاخت سهراب چون پيل مست

 كنانسمندش جهان و جهان را  گرازان و بر گور نعره زنان

 بر گرفت هاز پيگارش اندازه همى ماند رستم ازو در شگفت

 ز باد جوانى دلش بر دميد چو سهراب شيراوژن او را بديد

 جدا مانده از زخم شير دلير چنين گفت كاى رسته از چنگ شير
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 بسر بر همى گشت بد خواه بخت دگر باره اسپان ببستند سخت

 گرفتند هر دو دوال كمر كشتى گرفتن نهادند سره ب

 كند سنگ خارا بكردار موم هر آنگه كه خشم آورد بخت شوم

 تو گفتى سپهر بلندش ببست سر افراز سهراب با زور دست

 گرفت آن برو يال جنگى پلنگ غمى بود رستم بيازيد چنگ

 زمانه بيامد نبودش توان خم آورد پشت دلير جوان

 زيره بدانست كو هم نماند ب زدش بر زمين بر بكردار شير

 بر شير بيدار دل بردريد سبك تيغ تيز از ميان بر كشيد

 كردز نيك و بد انديشه كوتاه  بپيچيد زان پس يكى آه كرد

 دست تو دادم كليده زمانه ب بدو گفت كين بر من از من رسيد

 زودى بكشته مرا بر كشيد و ب كه اين كوژ پشت گناهىتو زين بى

 بخاك اندر آمد چنين يال من ند همسال منیوه کبازى به ب

 سره ز مهر اندر آمد روانم ب نشان داد مادر مرا از پدر

 بيالودى آن خنجر آبگون هر آنگه كه تشنه شدستى بخون

 بر اندام تو موى دشنه شود زمانه بخون تو تشنه شود

 و گر چون شب اندر سياهى شوى كنون گر تو در آب ماهى شوى

 ببّرى ز روى زمين پاك مهر و گر چون ستاره شوى بر سپهر

 چو بيند كه خاكست بالين من بخواهد هم از تو پدر كين من

 

 سهراب

 کشته شدن سهراب به دست رستم  – 18بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  نسخه مسکو (بر اساس  ه )شاهناممتن 
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 كسى هم برد سوى رستم نشان گردنكشانازين نامداران 

 ترا خواست كردن همى خواستار كه سهراب كشتست و افگنده خوار

 جهان پيش چشم اندرش تيره گشت چو بشنيد رستم سرش خيره گشت

 بدو گفت با ناله و با خروش هوشه بپرسيد زان پس كه آمد ب

 گردنكشانكه كم باد نامش ز  كه اكنون چه دارى ز رستم نشان

 كشتى مرا خيره از بد خويىه ب بدو گفت ار ايدونكه رستم تويى

 نجنبيد يك ذّره مهرت ز جاى بودمت رهنماى ایز هر گونه

 بيامد پر از خون دو رخ مادرم چو برخاست آواز كوس از درم

 يكى مهره بر بازوى من ببست همى جانش از رفتن من بخست

 بدار و ببين تا كى آيد بكار يادگارمرا گفت كين از پدر 

 پسر پيش چشم پدر خوار گشت كنون كارگر شد كه بيكار گشت

 فرستاد با من يكى پهلوان روشن روانه همان نيز مادر ب

 سخن بر گشايد بهر انجمن منه بدان تا پدر را نمايد ب

 مرا نيز هم روز برگشته شد چو آن نامور پهلوان كشته شد

 برهنه نگه كن تن روشنم بگشاى از جوشنمكنون بند 

 همه جامه بر خويشتن بر دريد چو بگشاد خفتان و آن مهره ديد

 هر انجمنه دلير و ستوده ب همى گفت كاى كشته بر دست من

 سرش پر ز خاك و پر از آب روى همى ريخت خون و همى كند موى

 گريستآب دو ديده نبايد ه ب بدو گفت سهراب كين بد تريست

 چنين رفت و اين بودنى كار بود ازين خويشتن كشتن اكنون چه سود

 لشكر ز دشته تهمتن نيامد ب چو خورشيد تابان ز گنبد بگشت

 كه تا اندر آوردگه كار چيست ز لشكر بيامد هشيوار بيست

 پر از گرد رستم دگر جاى بود دو اسپ اندر آن دشت بر پاى بود
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 نديدند گردان بران دشت كين پشت زينگو پيلتن را چو بر 

 سر نامداران همه گشته شد گمانشان چنان بد كه او كشته شد

 كه تخت مهى شد ز رستم تهى ؤس كى تاختند آگهىوبكا

 جوشه زمانه يكايك بر آمد ب ز لشكر بر آمد سراسر خروش

 دميدند و آمد سپهدار طوس ؤس تا بوق و كوسوبفرمود كا

 كز ايدر هيونى سوى رزمگاه ؤس شاهوگفت كا ازان پس بدو

 كه بر شهر ايران ببايد گريست بتازيد تا كار سهراب چيست

 از ايران كه يارد شدن پيش اوى اگر كشته شد رستم جنگجوى

 برين رزمگه بر نشايد بدن انبوه زخمى ببايد زدنه ب

 چنين گفت سهراب با پيلتن چو آشوب بر خاست از انجمن

 همه كار تركان دگر گونه گشت اكنون كه روز من اندر گذشتكه 

 سوى جنگ تركان نراند سپاه همه مهربانى بران كن كه شاه

 سوى مرز ايران نهادند روى كه ايشان ز بهر مرا جنگجوى

 بسى كرده بودم ز هر در اميد بسى روز را داده بودم نويد

 نيكى بر ايشان نگاهه مكن جز ب راهه نبايد كه بينند رنجى ب

 پر از خون رخ و لب پر از باد سرد نشست از بر رخش رستم چو گرد

 دل از كرده خويش با درد و جوش پيش سپه با خروشه بيامد ب

 همه بر نهادند بر خاك روى چو ديدند ايرانيان روى اوى

 كه او زنده باز آمد از كارزار ستايش گرفتند بر كردگار

 دريده برو جامه و خسته بر ديدند بر خاك سرچو زان گونه 

 ترا دل برين گونه از بهر كيست پرسش گرفتند كين كار چيسته ب

 خود بيازرده بود ترگرامى بگفت آن شگفتى كه خود كرده بود

 زمين پر خروش و هوا پر ز جوش همه بر گرفتند با او خروش
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 امروز گويى نه تننه دل دارم  چنين گفت با سر فرازان كه من

 همين بد كه من كردم امروز بس شما جنگ تركان مجوييد كس

 بيامد بر پور خسته روان چو برگشت ازان جايگه پهلوان

 چو طوس و چو گودرز و چون گستهم همه بزرگان برفتند با او ب

 زبان برگشادند يك سر ز بند همه لشكر از بهر آن ارجمند

 مگر كين سخن بر تو آسان كند يزدان كندكه درمان اين كار 

 كه از تن ببّرد سر خويش پست يكى دشنه بگرفت رستم بدست

 ز مژگان همى خون فرو ريختند بزرگان بدو اندر آويختند

 كه از روى گيتى بر آرى تو دود بدو گفت گودرز كاكنون چه سود

 چه آسانى آيد بدان ارجمند تو بر خويشتن گر كنى صد گزند

 با او بمان رنجبماند تو بى گيتى زمانه اگر ماند او را ب

 گيتى نگه كن كه جاويد كيسته ب و گر زين جهان اين جوان رفتنيست

 سرى زير تاج و سرى زير ترگ شكاريم يك سر همه پيش مرگ
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 كز ايدر برو زود روشن روان گودرز گفت آن زمان پهلوانه ب

 بگويش كه ما را چه آمد بسر ؤس بروپيامى ز من پيش كا

 دريدم كه رستم مماناد دير دشنه جگرگاه پور دليره ب

 تيمار منه يكى رنجه كن دل ب گرت هيچ يادست كردار من

 كجا خستگان را كند تن درست ازان نوشدارو كه در گنج تست

 پىه سزد گر فرستى هم اكنون ب نزديك من با يكى جام مىه ب

 چو من پيش تخت تو كهتر شود بخت تو بهتر شوده مگر كو ب

 ؤس يك سر پيامش بدادوكاه ب بيامد سپهبد بكردار باد

 پيلتناگر زنده ماند چنان  ؤس كز انجمنوبدو گفت كا

 مرا گمانىهالك آورد بى نيرو تراه شود پشت رستم ب

 نسازيم پاداش او جز به بد من بد رسده اگر يك زمان زو ب

 بدان فّر و آن برز و آن يال و شاخ كجا گنجد او در جهان فراخ

 گر او شهريارست پس طوس كيست وس كيستوشنيدى كه او گفت كا

 راند او زير فّر هماى كجا كجا باشد او پيش تختم بپاى

 بر رستم آمد بكردار دود چو بشنيد گودرز بر گشت زود

 باره درختيست خنگى هميشه ب بدو گفت خوى بد شهريار

 درفشان كنى جان تاريك او نزديك اوه ترا رفت بايد ب

 

 سهراب

 نوشدارو خواستن رستم از کاوس  – 19بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  مسکو (بر اساس نسخه  ه )شاهناممتن 
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 يكى جامه افگند بر جويبار بفرمود رستم كه تا پيشكار

 نزديك شاهه بخوابيد و آمد ب جوان را بران جامه آن جايگاه

 كس آمد پسش زود و آگاه كرد گو پيل تن سر سوى راه كرد

 همى از تو تابوت خواهد نه كاخ كه سهراب شد زين جهان فراخ

 هم بر نهاده بناليد و مژگان ب جست و بر زد يكى سرد بادپدر 

 بجاى كله خاك بر سر نهاد پياده شد از اسپ رستم چو باد

 سر افراز و از تخمه پهلوان همى گفت زار اى نبرده جوان

 نه جوشن نه تخت و نه تاج و كاله نبيند چو تو نيز خورشيد و ماه

 پيران سراه جوانى بكشتم ه ب كرا آمد اين پيش كامد مرا

 سوى مادر از تخمه نامدار نبيره جهاندار سام سوار

 جز از خاك تيره مبادم نشست بريدن دو دستم سزاوار هست

 گفتار سرده سزاوارم اكنون ب كدامين پدر هرگز اين كار كرد

 دلير و جوان و خردمند را گيتى كه كشتست فرزند راه ب

 پر هنر ۀنيز روداب همان نكوهش فراوان كند زال زر

 بگفتار خويش آورم شانكه دل بدين كار پوزش چه پيش آورم

 چو زين سان شود نزد ايشان نشان چه گويند گردان و گردنكشان

 چه گونه فرستم كسى را برش چه گويم چو آگه شود مادرش

 چرا روز كردم برو بر سياه گناهچه گويم چرا كشتمش بى

 

 سهراب

 زاری کردن رستم بر سهراب  – 21بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چه گويد بدان پاك دخت جوان پهلوان ۀپدرش آن گرانماي

 كنند دينهمه نام من نيز بى سام نفرين كنند ۀبرين تخم

 بدين سال گردد چو سرو بلند كه دانست كين كودك ارجمند

 من بر كند روز روشن سياهه ب جنگ آيدش راى و سازد سپاهه ب

 كشيدند بر روى پور جوان بفرمود تا ديبه خسروان

 يكى تنگ تابوت بهر آمدش و شهر آمدش همى آرزوگاه

 سوى خيمه خويش بنهاد روى ازان دشت بردند تابوت اوى

 همه لشكرش خاك بر سر زدند پرده سراى آتش اندر زدنده ب

 همه تخت پر مايه زرين پلنگ همان خيمه و ديبه هفت رنگ

 همى گفت زار اى جهاندار نو بر آتش نهادند و بر خاست غو

 دريغ آن همه مردى و راى تو رخ و برز و باالى تودريغ آن 

 ز مادر جدا و ز پدر داغ دل دريغ اين غم و حسرت جان گسل

 همه جامه خسروى كرد چاك همى ريخت خون و همى كند خاك

 راهه نشستند بر خاك با او ب ؤس شاهوهمه پهلوانان كا

 بوددرد از جگر بند ه تهمتن ب زبان بزرگان پر از پند بود

 ديگر كمنده دستى كاله و به ب چنينست كردار چرخ بلند

 خّم كمندش ربايد ز گاهه ب چو شادان نشيند كسى با كاله

 چو بايد خراميد با همرهان چرا مهر بايد همى بر جهان

 همى گشت بايد سوى خاك باز گنج گردد دراز ۀچو انديش

 تهى همانا كه گشتست مغزش اگر چرخ را هست ازين آگهى

 كه چون و چرا سوى او راه نيست چنان دان كزين گردش آگاه نيست

 فرجام چيسته ندانم كه كارش ب بدين رفتن اكنون نبايد گريست

 كه از كوه البرز تا برگ نى ؤس كىورستم چنين گفت كاه ب
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 نبايد فگندن بدين خاك مهر گردش سپهره همى برد خواهد ب

 سرانجام بر مرگ باشد گذر يكى زود سازد يكى ديرتر

 همه گوش سوى خردمند كن تو دل را بدين رفته خرسند كن

 و گر آتش اندر جهان در زنى اگر آسمان بر زمين بر زنى

 ديگر سراىه روانش كهن شد ب نيابى همان رفته را باز جاى

 چنان برز و باال و گوپال اوى من از دور ديدم برو يال اوى

 كه ايدر بدست تو گردد تباه انگيختش با سپاهزمانه بر 

 برين رفته تا چند خواهى گريست چه سازى و درمان اين كار چيست

 نشستست هومان درين پهن دشت بدو گفت رستم كه او خود گذشت

 از يشان بدل در مدار ايچ كين ز توران سرانند و چندى ز چين

 يزدان و فرمان شاهنيروى ه ب راهه زواره سپه را گذارد ب

 روىه ازين رزم اندوهت آيد ب بدو گفت شاه اى گو نامجوى

 اندو گر دود از ايران بر آورده اندمن چند بد كردهه گر ايشان ب

 نخواهم از ايشان همى ياد كرد دل من ز درد تو شد پر ز درد
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 به ايران خراميد و رستم بماند و زان جايگه شاه لشكر براند

 بدو آگهى آورد زان سپاه بدان تا زواره بيايد ز راه

 سپه راند رستم هم اندر زمان چو آمد زواره سپيده دمان

 دستان رسيده از وى ب چو آگاهى پس آنگه سوى زابلستان كشيد

 درد و گداز آمدنده رنج و به ب همه سيستان پيش باز آمدند

 فرود آمد از اسپ زّرين ستام چو تابوت را ديد دستان سام

 دريده همه جامه دل كرده ريش تهمتن پياده همى رفت پيش

 همه پيش تابوت بر خاك سر گشادند گردان سراسر كمر

 كه سهراب گرز گران بر گرفت شگفتهمى گفت زال اينت كارى 

 نزايد چنو مادر اندر جهان نشانى شد اندر ميان مهان

 زبان پر ز گفتار سهراب كرد همى گفت و مژگان پر از آب كرد

 خروشيد و تابوت بنهاد پيش چو آمد تهمتن به ايوان خويش

 كفن زو جدا كرد پيش پدر ازو ميخ بركند و بگشاد سر

 تو گفتى كه از چرخ بر خاست دود نامداران نمودتنش را بدان 

 به ابر اندر آمد سر گرد و خاك مهان جهان جامه كردند چاك

 صندوق در شير نره غنوده ب همه كاخ تابوت بد سر بسر

 غمى شد ز جنگ اندر آمد بخفت تو گفتى كه سام است با يال و سفت

 كرد سر تنگ تابوت را سخت ديباى زرده بپوشيد بازش ب

 

 سهراب

 بازگشتن رستم به زابلستان  – 21بخش 

 
 دومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ز مشك سيه گردش آگين كنم همى گفت اگر دخمه زّرين كنم

 و گرنه مرا خود جزين نيست راى چو من رفته باشم نماند بجاى

 جهانى ز زارى همى گشت كور يكى دخمه كردش ز سّم ستور

 كه با مردگان آشنايى مكن چنين گفت بهرام نيكو سخن

 باش و درنگى مسازبسيچيده  نه ايدر همى ماند خواهى دراز

 سره سزد گر ترا نوبت آيد ب تو داد يك روز نوبت پدره ب

 خيره چه جويى كليده نيابى ب چنين است و رازش نيامد پديد

 باده بدين رنج عمر تو گردد ب در بسته را كس نداند گشاد

 دل نازك از رستم آيد بخشم يكى داستانست پر آب چشم

 كار سياوش پرداختمه ب برين داستان من سخن ساختم
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