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 جنگ رستم با اکوان دیو

 ستايش گزين تا چه اندر خورد تو بر كردگار روان و خرد

 كه چون بايد او را ستودن توان روشن روانببين اى خردمند 

 به بيچارگان بر ببايد گريست همه دانش ما به بيچارگيست

 روان و خرد را جزين راه نيست تو خستو شو آن را كه هست و يكيست

 بپويم براهى كه گويى مپوى ايا فلسفه دان بسيار گوى

 نگنجد همى در دلت با خرد ترا هرچ بر چشم سر بگذرد

 بنا گفتن و گفتن او يكيست سخن هرچ بايست توحيد نيست

 نيايد به بن هرگز اين گفت و گوى گوىشو سخن سخته ای تو گر سخته

 همى بس بزرگ آيدت خويشتن بيك دم زدن رستى از جان و تن

 سراى جز اين باشد آرام تو همى بگذرد بر تو ايام تو

 ياد بنياد كن پرستش برين نخست از جهان آفرين ياد كن

 هم اويست بر نيك و بد رهنماى كزويست گردون گردان بپاى

 ندارد كسى آلت داورى جهان پر شگفتست چون بنگرى

 نخست از خود اندازه بايد گرفت كه جانت شگفتست و تن هم شگفت

 همى نو نمايدت هر روز چهر دگر آنك اين گرد گردان سپهر

 دهقان همى گويد از باستان كه نباشى بدين گفته همداستان

 

 اکوان دیو

  1بخش 

 
 سومدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 دانش گرايد بدين نگروده ب خردمند كين داستان بشنود

 شود رام و كوته كند داورى و ليكن چو معنيش ياد آورى

 گر ايدونك باشد سخن دلپذير تو بشنو ز گفتار دهقان پير

 خواستن خسرو رستم را برای جنگ اکوان دیو

 از بامداد خسروروز كى كه يك سخنگوى دهقان چنين كرد ياد

 بزرگان نشستند با شهريار بياراست گلشن بسان بهار

 چو برزين گرشاسپ از تخم جم چو گودرز و چون رستم و گستهم

 چو گرگين و خّراد فرخنده راى چو گيو و چو رهام كار آزماى

 بيامد بدرگاه چوپان ز دشت چو از روز يك ساعت اندر گذشت

 چو شيرى كه از بند گردد يله اندر گله كه گورى پديد آمد

 زّر آب گويى بشسته سپهرش ب همان رنگ خورشيد دارد درست

 ز مشك سيه تا بدنبال اوى يكى بر كشيده خط از يال اوى

 ورا چار گرزست آن دست و پاى سمندى بزرگست گويى بجاى

 همى بفگند يال اسپان ز هم يكى نّره شيرست گويى دژم

 زوره كه بر نگذرد گور ز اسپى ب خسرو كه آن نيست گوربدانست 

 به پيگار بر خويشتن سنج نيز رستم چنين گفت كين رنج نيزه ب

 مگر باشد آهرمن كينه جوى برو خويشتن را نگه دار ازوى

 تخت تو ۀنترسد پرستند چنين گفت رستم كه با بخت تو

 نيابد رهاز شمشير تيزم  نه ديو و نه شير و نه نّر اژدها
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 جستن رستم دیو را 

 زيره كمندى بدست اژدهايى ب نخچير چون نّره شيره برون شد ب

 و زان سو گذر داشت گور يله دشتى كجا داشت چوپان گلهه ب

 همى كرد بر گرد اسپان شكار سه روزش همى جست در مرغزار

 چو باد شمالى برو بر گذشت چهارم بديدش گرازان بدشت

 چرم اندرون زشت پتياره بوده ب درخشنده زّرين يكى باره بود

 راىه چو تنگ اندر آمد دگر شد ب برانگيخت رخش دالور ز جاى

 خّم كمنده ببايد گرفتن ب چنين گفت كين را نبايد فگند

 بدين سانش زنده برم نزد شاه خنجر تباهه نشايدش كردن ب

 كآرد سرش را ببندهمى خواست  بينداخت رستم كيانى كمند

 شد از چشم او در زمان ناپديد چو گور دالور كمندش بديد

 ابا او كنون چاره بايد نه زور بدانست رستم كه آن نيست گور

 ببايستش از باد تيغى زدن جز اكوان ديو اين نشايد بدن

 دوانيدن خون بران چرم زرد شمشير بايد كنون چاره كرده ب

 كه گفتند بستاند از گور پوست جاى اوستز دانا شنيدم كه اين 

 سپهبد بر انگيخت آن تند تاز همانگه پديد آمد از دشت باز

 بينداخت تيرى چو آذرگشسپ زه كرد و از باد اسپه كمان را ب

 دگر باره شد گور ازو ناپديد همان كو كمان كيان در كشيد

 بر گذشتچو سه روز و سه شب برو  همى تاخت اسپ اندران پهن دشت

 زين زنان ۀسر از خواب بر كوه نانه آبش گرفت آرزو هم به ب

 چون گالب ای به پيش آمدش چشمه چو بگرفتش از آب روشن شتاب

 هم از ماندگى چشم را خواب داد فرود آمد و رخش را آب داد
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 بپوشيده و تنگ بسته ميان كمندش ببازوى و ببر بيان

 بالين نهاد آن جناغ خدنگبه  ز زين كيانيش بگشاد تنگ

 نمد زين برافگند بر پيش آب چراگاه رخش آمد و جاى خواب

 تاختن مانده بود زكه از رنج و بدان جايگه خفت و خوابش ربود

 افگندن اکوان دیو رستم را به دریا

 يكى باد شد تا بر او رسيد چو اكوانش از دور خفته بديد

 گردون بر افراشتشه هامون بز  زمين گرد ببريد و برداشتش

 سر پر خرد پر ز پيكار شد غمى شد تهمتن چو بيدار شد

 بدو گفت اكوان كه اى پيلتن چو رستم بجنبيد بر خويشتن

 كجات آيد افگندن اكنون هوا يكى آرزو كن كه تا از هوا

 كجا خواهى افتاد دور از گروه سوى آبت اندازم ار سوى كوه

 هوا در كف ديو واژونه ديد بنگريد چو رستم بگفتار او

 كه ُبد نامبردار هر انجمن چنين گفت با خويشتن پيلتن

 تن و استخوانم نيايد بكار گر اندازدم گفت بر كوهسار

 ماهيان سازدم ۀكفن سين بدريا به آيد كه اندازدم

 بكوه افگند بد گهر اهرمن و گر گويم او را بدريا فگن

 كه فريادرس باد گيهان خديو ديو همه واژگونه بود كار

 يكى داستانى ز دست اندرين چنين داد پاسخ كه داناى چين

 به مينو روانش نبيند سروش كه در آب هر كو بر آيدش هوش

 خرامش نيايد بديگر سراى زارى هم ايدر بماند بجاىه ب

 ببينند چنگال مرد دلير كوهم بينداز تا ببر و شيره ب

 برآورد بر سوى دريا غريو يد اكوان ديوز رستم چو بشن
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 كه اندر دو گيتى بمانى نهفت بجايى بخواهم فگندنت گفت

 ز كينه خور ماهيان ساختش بدرياى ژرف اندر انداختش

 سبك تيغ تيز از ميان بر كشيد همان كز هوا سوى دريا رسيد

 ببودند سرگشته از چنگ اوى نهنگان كه كردند آهنگ اوى

 بديگر ز دشمن همى جست راه و پاى كرد آشناه بدست چپ

 چنين باشد آن كو بود مرد جنگ بكارش نيامد زمانى درنگ

 پى او زمانه نبردى ز جاى مردى بپاىه اگر ماندى كس ب

 گهى نوش يابند ازو گاه زهر و ليكن چنينست گردنده دهر

 برآمد بهامون و خشكى بديد مردى به يك سو كشيده ز دريا ب

 رهانيده از بد تن بنده را ستايش گرفت آفريننده را

 بر چشمه بنهاد ببر بيان برآسود و بگشاد بند ميان

 زره را بپوشيد شير دژم كمند و سليحش چو بفگند نم

 بران ديو بد گوهر آشفته بود بدان چشمه آمد كجا خفته بود

 جهانجوى شد تند با روزگار نبد رخش رخشان بران مرغزار

 بشد بر پى رخش تا گاه شام برآشفت و برداشت زين و لگام

 به پيش اندر آمد يكى مرغزار پياده همى رفت جويان شكار

 بهر جاى دّراج و قمرى نوان همه بيشه و آبهاى روان

 به بيشه درون سر نهاده بخواب گله دار اسپان افراسياب

 غريوميان گله بر كشيده  دمان رخش بر ماديانان چو ديو

 بيفگند و سرش اندر آمد به بند چو رستم بديدش كيانى كمند

 ز يزدان نيكى دهش كرد ياد بماليدش از گرد و زين بر نهاد

 بران تيز شمشير بنهاد دست لگامش بسر بر زد و بر نشست

 شمشير بر نام يزدان بخوانده ب گله هر كجا ديد يك سر براند
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 سرآسيمه از خواب سر بر كشيد گله دار چون بانگ اسپان شنيد

 بر اسپ سرافرازشان برنشاند سواران كه بودند با او بخواند

 بدان تا كه باشد چنين بدگمان گرفتند هر كس كمند و كمان

 نزديك چندين سوار آمدنه ب كه يارد بدين مرغزار آمدن

 كه بر پشت رستم بدّرند چرم پس اندر سواران برفتند گرم

 سبك تيغ تيز از ميان بر كشيد شتابندگان را بديدچو رستم 

 كه من رستمم پور دستان سام بغّريد چون شير و برگفت نام

 چو چوپان چنان ديد بنمود پشت شمشير از يشان دو بهره بكشته ب

 آمدن افراسیاب به دیدار اسپان خویش و کشتن رستم اکوان دیو را 

 ديدار اسپ آمد افراسيابه ب چو باد از شگفتى هم اندر شتاب

 بران دشت و آن آب كردى يله بجايى كه هر سال چوپان گله

 رسيدند تازان بران مرغزار خود و دو هزار از يل نامدار

 بدان تا كند بر دل انديشه كم همه ابا باده و رود و گردان ب

 ز اسپان و چوپان نشانى نديد چو نزديك آن مرغزاران رسيد

 همه اسپ يك بر دگر بر گذشت خروشيدن آمد ز دشتيكايك 

 پديد آمد از دور پيدا نشان ز خاك پى رخش بر سركشان

 بدو باز گفت آن شگفتى كه ديد چو چوپان بر شاه توران رسيد

 ز ما كشت بسيار و اندر گذشت كه تنها گله برد رستم ز دشت

 اين كينه جوى جنگ آمده كه تنها ب ز تركان بر آمد يكى گفت و گوى

 كه اين كار بر ما گذشت از مزيح ببايد كشيدن يكايك سليح

 كه يك تن سوى ما گرايد بخون چنين زار گشتيم و خوار و زبون

 تيغ او براند ز خون آسياه ب همى بفگند نام مردى ز ما
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 نشايد چنين كار كردن يله همى بگذراند بيك تن گله

 پس رستم اندر گرفتند راه سپهدار با چار پيل و سپاه

 ز بازو برون كرد و آمد دمان چو گشتند نزديك رستم كمان

 چه تير از كمان و چه پوالد تيغ بريشان بباريد چون ژاله ميغ

 گرز اندر آمد ز شمشير شيره ب چو افگنده شد شست مرد دلير

 همى چاك چاك آمد از خود و ترگ همى گرز باريد همچون تگرگ

 غمى شد سپهدار و بنمود پشت يشان چهل مرد ديگر بكشتاز 

 شدند آن سپاه از جهان نااميد ازو بستد آن چار پيل سپيد

 دو فرسنگ بر سان ابر بهار پس پشتشان رستم گرزدار

 چنگش همهه بنه هرچ آمد ب چو برگشت برداشت پيل و رمه

 درازچنگ ه دلش جنگ جويان ب بيامد گرازان بران چشمه باز

 نگشتى بدو گفت سير از نبرد دگر باره اكوان بدو باز خورد

 جنگه بدشت آمدى باز پيچان ب برستى ز دريا و چنگ نهنگ

 برآورد چون شير جنگى غريو تهمتن چو بشنيد گفتار ديو

 بيفگند و آمد ميانش به بند ز فتراك بگشاد پيچان كمند

 پتك آهنگرانبر آهيخت چون  بپيچيد بر زين و گرز گران

 سر و مغزش از گرز او گشت پست بزد بر سر ديو چون پيل مست

 برآهيخت و ببريد جنگى سرش فرود آمد آن آبگون خنجرش

 كزو بود پيروزى و زور كين همى خواند بر كردگار آفرين

 كسى كو ندارد ز يزدان سپاس تو مر ديو را مردم بد شناس

 ديوان شمر مشمر از آدمىز  هرانكو گذشت از ره مردمى

 مگر نيك مغزش همى نشنود خرد گر برين گفتها نگرود

 باال بلنده بازو ستبر و به ب گر آن پهلوانى بود زورمند
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 كه بر پهلوانى بگردد زيان گوان خوان و اكوان ديوش مخوان

 چشيده ز گيتى بسى گرم و سرد سالخورد ۀچه گويى تو اى خواج

 به پيش آرد اين روزگار دراز نشيب و فراز كه داند كه چندين

 همى بگذراند سخنها ز دست تگ روزگار از درازى كه هست

درو سور چند است و چندى نبرد كه داند كزين گنبد تيزگرد                       

 بازگشتن رستم به ایران زمین 

 پيل پيكر نشست ۀبران بار چو ببريد رستم سر ديو پست

 بنه هرچ كردند تركان يله اندر آورد يك سر گله به پيش

 وزو شد جهان يك سر آراسته همى رفت با پيل و با خواسته

 كه برگشت رستم بدان فرهى ره چون بشاه آمد اين آگهى ز

 خّم كمنده كجا گور گيرد ب از ايدر ميان را بدان كرد بند

 دريا نهنگه خشكى پلنگ و به ب چنگه كنون ديو و پيل آمدستش ب

 همان ديو و هم مردم كينه جوى نيابد گذر شير بر تيغ اوى

 بسر بر نهادند گردان كاله پذيره شدن را بياراست شاه

 ببردند با ژنده پيل و دراى درفش شهنشاه با كّر ناى

 راهه نگه كرد كامد پذيره ب چو رستم درفش جهاندار شاه

 سپاه آمد و بوق و کوسخروش  فرود آمد و خاک را داد بوس

 بفرمود تا برنشیند به رخش سر سرکشان رستم تاج بخش

 کشاده دل و نیک خواه آمدند و زانجا به ایوان شاه آمدند

 نشست تن خویشتن رخش کرد به ایرانیان بر گله بخش کرد

 که بر شیر پیالن بگیرند راه فرستاد پیالن بر پیل شاه 

 می و رود و رامشگران خواستند به یک هفته ایوان بیاراستند
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 وز اکوان همی کرد بر شاه یاد به می رستم آن داستان برگشاد

 بدان سرفرازی و آن رنگ و بوی که گوری ندیدم به خوبی چنوی

 برو بر نبخشود دشمن نه دوست چو خنجر بدرید بر تنش پوست

 دهن پر ز دندانهای گراز سرش چون سر پیل و مویش دراز

 تنش را نشایست کردن نگاه  کبود و لبانش سیاهدو چشمش 

 همه دشت ازو شد چو دریای خون بدان زور و آن تن نباشد هیون

 پو باران ازو خون شد اندر هوا سرش کردم از تن به خنجر جدا

 چو بنهاد جام آفرین برگرفت ازو ماند کیخسرو اندر شگفت

 گیتی ندیدکسی این شگفتی به  بران کو چنان پهلوان آفرید

 به مردی و باال و دیدار اوی که مردم بود خود به کردار اوی

 ندادی مرا بهره از داد و مهر همی گفت اگر کردگار سپهر

 که هزمان بدو دیو و پیل اشکرم نبودی به گیتی چنین کهترم

 ز اکوان و ز بزم کردند یاد دو هفته بدان گونه بودند شاد

 که پیروز و شادان شود باز جای رایسه دیگر تهمتن چنین کرد 

 چنین آرزو را نشاید نهفت مرا بویۀ زال سامست گفت

 بباید همی کینه را کرد ساز شوم زود و آیم بدرگاه باز

 نشاید چنین خوار کردن یله  که کین سیاوش به پیل و گله 

 گرانمایه چیزی که بودش نهان در گنج بکشاد شاه جهان

 به زر بافته جامۀ شاه پنج ر ز گنجبیاورده ده جام گوه

 پرستندگان نیز با طوق زر غالمان رومی به زرین کمر

 ز دیبا و دینار و پیروزه تاج ز گستردنیها و از تخت عاج 

 که این هدیه با خویشتن بر به راه به نزدیک رستم فرستاد شاه 

 وزان پس ترا رای رفتن زدن یک امروز با ما بباید بدن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  11
 

 
 

 

 به شبگیر جز رای رفتن ندید بپیمود چندی نبید ببود و

 به پدرود کردن گفتش کنار دو فرسنگ با او بشد شهریار

 سپهدار ایران ازو بازگشت چو با راه رفتم هم آواز گشت

 همی داشت گیتی برانسان که خواست جهان پاک بر مهر او گشت راست

 گاهی چو تیرگهی چون کمانست و  برین گوننه گردد همی چرخ پیر

 از اکوان سوی کین بیژن شوی چو این داستان سربه سر بشنوی

 


