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 بد و نيك روزى سرآيد همى زارى برآيد همىه جهان چون ب

 گيتيت يك سر دراز شود كار چو بستى كمر بر در راه آز

 اگر در ميان دم اژدهاست يك روى جستن بلندى سزاسته ب

 سراى سپنجى چه پهن و چه تنگ و ديگر كه گيتى ندارد درنگ

 گيتى ز كس نشنود آفرينه ب آز و جوياى كين ۀپرستند

 بدو بر شود تيره روشن چراغ باغه چو سرو سهى گوژ گردد ب

 سرش سوى پستى گرايد نخست كند برگ پژمرده و بيخ سست

 همه جاى ترسست و تيمار و باك برويد ز خاك و شود باز خاك

 اندر خورد آزارىز گيتى بى مرد سنگ و خرد ۀسرماي

 گرين دو نيابى روان كاستى در دانش و آنگهى راستى

 رفتن نيازه ز رنج تن آيد ب گيتى درازه اگر خود بمانى ب

 در گنج رازش ندارد كليد ناپديديكى ژرف درياست بن 

 همان خورده يك روز بگزايدت اگر چند يابى فزون بايدت

 وزو بر سرت نيز پيغاره نيست سه چيزت ببايد كزان چاره نيست

 سزد گر بديگر سخن ننگرى خورى گر بپوشى وگر گسترى

 چه در آز پيچى چه اندر نياز چو زين سه گذشتى همه رنج و آز

 چه پيچى تو زان جاى نوشين روان كه بر تو نماند جهانچو دانى 

 كه از آز كاهد همى آبروى بخور آنچ دارى و بيشى مجوى

 

 داستان دوازده رخ 
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 درخواندن افراسیاب سپاه را 

 رنج از پى آز بوده هميشه ب دل شاه تركان چنان كم شنود

 اهیكه رستم برو كرد گيتى س ازان پس كه برگشت زان رزمگاه

 ننگ از كيان شد سرش ناپديده ب خّلخ رسيده ب بشد تازيان تا

 ابا كار دانان هشيار دل كاخ اندر آمد پر آزار دله ب

 قراخان و چون شيده و گرسيون چو پيران و گرسيوز رهنمون

 گذشته سخنها همه كرد ياد بر ايشان همه داستان برگشاد

 همرا گشت خورشيد و تابنده ما شاهى كالهه كه تا بر نهادم ب

 عنان مرا بر نتابيد كس مرا بود بر مهتران دسترس

 توران درازبه نبد دست ايران  ز هنگام رزم منوچهر باز

 از ايران بيازند بر جان من شبيخون كند تا در خان من

 بالين شيره گوزن اندر آمد ب دالور شد آن مردم نادلير

 مرز دودو گرنه بر آرند زين  برين كينه گر كار سازيم زود

 سراسر فرستادگان گسترم سزد گر كنون گرد اين كشورم

 كمر بستگان از در كارزار ز تركان و ز چين هزاران هزار

 بسازيم هر سو يكى رزمگاه بياريم بر گرد ايران سپاه

 نهادند با گفت ساالر خويش همه موبدان راى هشيار خويش

 بران پهن دشت زدن كوس شاهى كه ما را ز جيحون ببايد گذشت

 شب و روز نآسودن از تاختن آموى لشكر گهى ساختنه ب

 چه با گيو و با رستم آويختن كه آن جاى جنگست و خون ريختن

 زهره همه تيغ كين آب داده ب سر افراز گردان گيرنده شهر

 برافروخت از بخت و شادى نمود چو افراسياب آن سخنها شنود
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 رسم ردانه بكرد آفرينى ب موبدانابر پهلوانان و بر 

 سخنهاى بايسته چندى براند نامه را پيش خواند ۀنويسند

 نزديك فغفور و شاه ختنه ب فرستادگان خواست از انجمن

 هر نامدارى و هر مهترىه ب هر كشورىه فرستاد نامه ب

 ز بيژن بدان گونه دل تنگ داشت جنگ داشت ۀسپه خواست كانديش

 ز هر كشورى شد سپاه انجمن آمد ز چين و ختن دو هفته بر

 چنان شد كه كس روز روشن نديد چو درياى جوشان زمين بر دميد

 شهر اندر آورد يك سر گلهه ب گله هرچ بودش ز اسبان يله

 پدر بر پسر بر همى داشت راز همان گنجها كز گه تور باز

 شب و روز دينار دادن گرفت سر بدرها را گشادن گرفت

 شد از خواسته نيازىبدان بى چو لشكر سراسر شد آراسته

 همه رزم جويان سازنده كار ز گردان گزين كرد پنجه هزار

 ز گردان جنگى بر آورده سر شيده كه بودش نبرده پسره ب

 سپردم ترا راه خوارزم ساز بدو گفت كين لشكر سرفراز

 رزم باش ۀهميشه كمر بست نگهبان آن مرز خوارزم باش

 بفرمود تا كرد پيران گزين دگر پنجه از نامداران چين

 ممان رخت و مه تخت ساالر نو بدو گفت تا شهر ايران برو

 كينه مگوىه جنگ و به سخن جز ب در آشتى هيچ گونه مجوى

 ابر هردوان كرده باشد ستم همه كسى كو برد آب و آتش ب

 پير و باهوش و ديگر جوانيكى  دو پر مايه بيدار و دو پهلوان

 آرام پير و جوان بر شتابه ب برفتند با پند افراسياب

خروشان بكردار غرنده ميغ ابا ترگ زّرين و كوپال و تيغ                       
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 فرستادن کیخسرو گودرز را به جنگ تورانیان

 ايران سپاهه كه آمد ز توران ب پيروز شاهه پس آگاهى آمد ب

 ز كينه نيابد شب و روز خواب جفا پيشه بد گوهر افراسياب

 جنگه ز هر سو فرستاد لشكر ب بر آورد خواهد همى سر ز ننگ

 كه تابد مگر سوى ايران عنان نوك سنانه همى زهر سايد ب

 جيحون همى كرد خواهد گذاره ب سواران جنگى چو سيصد هزار

 بگردون بر آورد گردز جيحون  سپاهى كه هنگام ننگ و نبرد

 ز بانگ تبيره نيابند خواب درگاه افراسيابه دليران ب

 تو گويى بر آيد همى دل ز جاى ز آواى شيپور و زخم دراى

 راهه هژبر دالور نيايد ب جنگ آن سپاهه ايران به گر آيد ب

 سپاهى فرستاد با او نه خرد پيران سپرده سر مرز توران ب

 كمر بسته رفت از در كارزار هزار سوى مرز خوارزم پنجه

 شمشير دله كز آتش ستاند ب شير دل ۀسپهدارشان شيد

 كه با جنگ ايشان شود كوه پست سپاهى بكردار پيالن مست

 پر انديشه بنشست شاه جهان چو بشنيد گفتار كارآگهان

 من ايدون شنيدستم از موبدان كاراگهان گفت كاى بخردانه ب

 ز خورشيد ايرانش آيد گزند تركان بر آيد بلندكه چون ماه 

 ز سوراخ پيچان شود سوى چوب كوبه سيه مار كو را سر آيد ب

 بگردد برو پادشاهى و تخت بيداد كارد درخته چو خسرو ب

 شنيده سخن پيش ايشان براند همه موبدان را بر خويش خواند

 سازبزرگان فرزانه و رزم  رازه نشستند با شاه ايران ب

 چو شيدوش و فرهاد و رّهام نيو چو دستان سام و چو گودرز و گيو
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 فريبرز و شاپور شير دمان چو طوس و چو رستم يل پهلوان

 چو گرگين و چون زنگه و گژدهم دگر بيژن گيو با گستهم

 كه بودند شاه جهان را رمه جزين نامداران لشكر همه

 همى رزم جويند و گاهكه تركان  ابا پهلوانان چنين گفت شاه

 جنگه ببايد بسيچيد ما را ب چو دشمن سپه كرد و شد تيز چنگ

 دميدند و بستند رويينه خم بفرمود تا بوق با گاو دم

 بياراستند از بر پيل گاه ميدان خراميد شاهه از ايوان ب

 زمين را تو گفتى بر اندود نيل بزد مهره در جام بر پشت پيل

 دليران لشكر بسان پلنگ زمين رنگ رنگ هوا نيلگون شد

 ز گردان چو درياى جوشان زمين چنگ اندرون گرز و دل پر ز كينه ب

 كه اى پهلوانان ايران سپاه خروشى بر آمد ز درگاه شاه

 خانه شكيبه نبايد كه يابد ب كسى كو بسايد عنان و ركيب

 سواران جنگى گزيده گوان بفرمود كز روم و ز هندوان

 جنگ شير ژيان ۀبسيچيد دليران گردنكش از تازيان

 گزارز دشت سواران نيزه كمر بسته خواهند سيصد هزار

 سر بر كالهه نيايد نبيند ب هر آن كو چهل روزه را نزد شاه

 فرستاده با نامه شهريار پراگنده بر گرد كشور سوار

 بجنبيد در پادشاهى سپاه فرمان شاهه دو هفته بر آمد ب

 ز گيتى بر آمد سراسر خروش جوشه ز لشكر همه كشور آمد ب

 ز هر سوى برخاست آواى كوس شبگير گاه خروش خروسه ب

 نهادند سر سوى درگاه شاه بزرگان هر كشورى با سپاه

 سپه را درم دادن آغاز كرد در گنجهاى كهن باز كرد

 بسر بر نهادند گوهر كاله همه لشكر از گنج و دينار شاه
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 گروهشدند انجمن لشكرى هم جوشن چو كوهه به برگستوان و ب

 وزيشان دل شاه پرداخته چو شد كار لشكر همه ساخته

 سواران شمشير زن سى هزار نخستين ازان لشكر نامدار

 بدو گفت كاى نامبردار گرد رستم سپرده گزين كرد خسرو ب

 سپاه هندوستان اندر آوره ب ره سيستان گير و بر كش بگاه

 چو گردد ترا تاج و تخت و نگين راه برينه ز غزنين برو تا ب

 آبشخور آيد پلنگ و برهه ب چو آن پادشاهى شود يك سره

 كسى كو بخواهد ز لشكر گزين فرامرز را ده كاله و نگين

 كشمير و كابل فزون زين مپاىه ب بزن كوس رويين و شيپور و ناى

 نيابد همى خورد و آرام و خواب افراسيابكه ما را سر از جنگ 

 بدو گفت كاى گرد خسرو نژاد لهراسب داده االنان و غزدژ ب

 گزين كن ز گردان لشكر گروه كردار كوهه برو با سپاهى ب

 ببر تا برآرى ز دشمن دمار سواران شايسته كارزار

 گزاردمنده هژبران نيزه اشكش بفرمود تا سى هزاره ب

 سپاهى بكردار درنده گرگ خوارزم كوس بزرگبرد سوى 

 رزم زن كينه خواه ۀابا شيد زند بر در شهر خوارزم گاه

 چه مايه و را پند و اندرز داد گودرز داده سپاه چهارم ب

 چو گرگين و چون زنگه و گستهم همه كه رو با بزرگان ايران ب

 نيوگرازه سپهدار و رّهام  زواره فريبرز و فرهاد و گيو

 درنگسوى رزم توران شدن بى جنگه بفرمود بستن كمرشان ب

 همه پهلوانان و آزادگان سپهدار گودرز كشوادگان

 سپهدار گودرز پيش سپاه فرمان شاهه نشستند بر زين ب

 كارزارۀ چو رفتى كمر بست گودرز فرمود پس شهرياره ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  7
 

 
 

 

 نگردانى ايوان آباد پست بيداد دسته نگر تا نيازى ب

 چنان ساز كش از تو نايد زيان جنگت نبندد ميانه كسى كو ب

 سپنجست گيتى و ما بر گذر كه نپسندد از ما بدى دادگر

 آتش سرىه مكن تيز دل را ب چو لشكر سوى مرز توران برى

 نبندى بهر كار بر پيل كوس نگر تا نجوشى بكردار طوس

 يادگيران فرستهشيوار و ز  سوى پيران فرست اىجهان ديده

 برو چادر مهربانى بپوش پند فراوانش بگشاى گوشه ب

 ز يزدان نيكى دهش ياد كن هر كار با هر كسى داد كنه ب

 كه فرمان تو برتر از شيد و ماه شاهه چنين گفت ساالر لشكر ب

 تو شاه جهاندارى و من رهى بدان سان شوم كم تو فرمان دهى

 ز بانگ تبيره زمين شد نوان پهلوانبر آمد خروش از در 

 جهان شد ز گرد سواران سياه لشكر گه آمد دمادم سپاهه ب

 جهان پست گشته ز پيالن مست پيش سپاه اندرون پيل شسته ب

 بياراسته از در شهريار و زان ژنده پيالن جنگى چهار

 نشستنگه شاه با زيب و فر نهادند بر پشتشان تخت زر

 بران تخت زر از بر پيل مست فرمود تا بر نشستگودرز ه ب

 مر آن را بنيك اخترى ياد كرد برانگيخت پيالن و برخاست گرد

 بران سان كه گرد پى پيل بود كه از جان پيران برآريم دود

 پیام بردن گیو از گودرز نزد پیران 

 منزل سپاهه همى رفت منزل ب فرمان شاهه لشكر ب آزاربى

 سران را ز لشكر همى برگزيد نزديك زيبد رسيدچو گودرز 

 ز گردان لشكر دالور سوار هزاران دليران خنجرگزار
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 سخن گوى و اندر خور كارزار از ايرانيان نامور ده هزار

 همه گفته شاه با او براند سپهدار پس گيو را پيش خواند

 برافراخته سر ز بسيار سر بدو گفت كاى پور ساالر سر

 كه هستند ساالر هر كشورى كردم اندر خورت لشكرىگزين 

 بگويى و گفتار او بشنوى نزديك پيران شوىه بدان تا ب

 فرمان شاهه زيبد رسيدم به ب پيران كه من با سپاهه بگويى ب

 و رنج و تيمار خويش آزارىبى شناسى تو گفتار و كردار خويش

 نامدار كيانببستند با  همه شهر توران بدى را ميان

 ز گيتى بشد ديده پر آب زرد فريدون فرخ كه با داغ و درد

 كه با سوك ايرج نتابيد ماه پر از درد ايران پر از داغ شاه

 مهر و وفا خويشتنه شناسى ب ز تركان تو تنها ازان انجمن

 دلت اندر آرام مهره نبينم ب دروغست بر تو همين نام مهر

 مرا گفت با او همه نرم گوى آزرمجوىهمانست كآن شاه 

 بيفگند يك روز بنياد بد ش ردوكار سياوه ازان كو ب

 نيز گناهستز خون پدر بى بنزد منش دستگاهست نيز

 اىز شاهان گيتى كه آزرده اىگناهى كه تا اين زمان كرده

 بدى نيكى انگارد از تو همه همى شاه بگذارد از تو همه

 شوى بر گذشته فراوان گناه ما بر تباه نبايد كه بر دست

 زمانه همى بر تو گيرد شتاب دگر كز پئ جنگ افراسياب

 بخوانند بر تو همه پند من بزرگان ايران و فرزند من

 وزيشان هميدون سخن باز جوى سخن هرچ دانى بديشان بگوى

 جانه گذشتى ز تيمار و رستى ب اگر راست باشد دلت با زبان

 ز تيغ منت گردن آزاد گشت بوم و خويشانت آباد گشتبر و 
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 تو ُمهر و تخت و كالهه نماند ب ور از تو پديدار آيد گناه

 من و گرز و ميدان افراسياب نجويم برين كينه آرام و خواب

 نبايد بسى لشكر آراستن كزو شاه ما را بكين خواستن

 بگروىگفتار هشيار من ه ب مگر پند من سر بسر بشنوى

 بخون ريختن بر نوشت آستين نخستين كسى كو پى افگند كين

 بيداد بر كرد پسته جهانى ب ش يازيد دستوبخون سياو

 نزديك منه ببندى فرستى ب بسان سگانش ازان انجمن

 چه شان سر ستاند چه بخشد كاله نزديك شاهه بدان تا فرستم ب

 آوَرد پيش گرگكه شير ژيان  تو نشنيدى آن داستان بزرگ

 زمانه بجز خاك جايش نساخت خون كيان دست آخته كه هر كو ب

 همه دشمن جان تاريك تست دگر هرچ از گنج نزديك تست

 ز ديبا و دينار و ز افسران ز اسپان پر مايه و گوهران

 ز خفتان و ز خنجر هندوان ز ترگ و ز شمشير و برگستوان

 نزديك ما سر بسره فرستى ب همه آلت لشكر و سيم و زر

 فراز آوريدى ز دست بدى بيداد كز مردمان بستدىه ب

 ازين در كنى زود درمان خويش بدان باز خّرى مگر جان خويش

 نزديك شاه جهانه فرستم ب چه اندر خور شهريارست ازان

 جاى مكافات كرده گناهه ب ببخشيم ديگر همه بر سپاه

 نگهبان گاه و نگين ترا و ديگر كه پور گزين ترا

 ماهه كه هزمان برآرند گردن ب برادرت هر دو سران سپاه

 نزديك منه گروگان فرستى ب چو هر سه بدين نامدار انجمن

 برآرد درخت وفا بار تو بدان تا شوم ايمن از كار تو

 نزديك شاهه يكى راه جويى ب تو نيز آنگهى برگزينى دو راه
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 بدان سايه مهر او بغنوى شوى ابا دودمان نزد خسرو

 بخورشيد تابان برآرد سرا كنم با تو پيمان كه خسرو ترا

 كزو هيچ نايد جز از بهترى ز مهر دل او تو آگه ترى

 نبينى شب تيره او را بخواب بشويى دل از مهر افراسياب

 ايران سزده نخواهى كه آيى ب گر از شاه تركان بترسى ز بد

 ببر تخت ساج و برافراز تاج چاجه بنشين ببپرداز توران و 

 برو سوى او جنگ ما را مپاى ورت سوى افراسيابست راى

 مرا زور شيرست و چنگ پلنگ اگر تو بخواهى بسيچيد جنگ

 كمان من ابرست و بارانش زهر تركان نمانم من از تخت بهره ب

 گرت هست با شير درنده پاى بسيچيده جنگ خيز اندر آى

 گناهگنهكار پيدا شد از بى صف بر كشد از دو رويه سپاهچو 

 فرجام كارت پشيمان شوىه ب مرا نشنوى هاىگرين گفته

 كه تيغ زمانه سرت را درود پشيمانى آنگه نداردت سود

 پيران همه در بدره كه بر خوان ب بگفت اين سخن پهلوان با پسر

 یو به ویسه گرد به نزدیک پیران رفتن گ

 گرفته بياد آن سخنهاى تلخ بلخه پيش پدر گيو شد تا بز 

 بران سان كه گودرز فرموده بود فرود آمد و كس فرستاد زود

 برفت از در بلخ تا ويسه گرد همان شب سپاه اندر آورد گرد

 كه ديهيم ايران همى جست و گاه كه پيران بدان شهر بد با سپاه

 پيران سپه را بديدسپهدار  فرستاده چون سوى پيران رسيد

 ابا ويژگان سپهدار نيو بگفتند كآمد سوى بلخ گيو

 شد از سّم اسبان زمين آبنوس چو بشنيد پيران برافراخت كوس
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 فراز آمد اندر خور كارزار ده و دو هزارش ز لكشر سوار

 برفت و جهان ديدگان را بخواند از يشان دو بهره هم آنجا بماند

 بگرد لب آب لشكر كشيد رسيد بيامد چو نزديك جيحون

 چو با گيو گودرز ديدار كرد جيحون پر از نيزه ديوار كرده ب

 بيداد جنگه بدان تا نباشد ب دو هفته شد اندر سخنشان درنگ

 گنهكارى آمد ز تركان پديد ز هر گونه گفتند و پيران شنيد

 گفتار بشتافتنده بريشان ب بزرگان ايران زمان يافتند

 نزديك افراسيابه نوندى ب پيران هم اندر شتاببرافگند 

 نهاد از بر تخت گردان كاله كه گودرز كشوادگان با سپاه

 گزين پور او مهتر انجمن فرستاده آمد بنزديك من

 پيمان روانم گروگان تسته ب مرا گوش و دل سوى فرمان تست

 سپاهى ز جنگ آوران برگزيد سخن چون بساالر تركان رسيد

 ز گردان شمشير زن سى هزار فرستاد نزديك پيران سوار

 وزيشان بپرداز روى زمين بدو گفت بردار شمشير كين

 نه فرهاد و گرگين نه رّهام نيو نه گودرز بايد كه ماند نه گيو

 همى گاه توران كنند آرزوى كه بر ما سپاه آمد از چار سوى

 ريختن بر درنگنجويم بخون  جنگه جفاپيشه گشتم ازين پس ب

 اين بار گرد خسروبرآرم ز كى راى هشيوار و مردان مرده ب

 بخون تشنه هر يك بكردار گرگ چو پيران بديد آن سپاه بزرگ

 هنرها بشست از دل آهو گرفت برآشفت ازان پس كه نيرو گرفت

 پر انديشه شد رزم كرد آروزى جفا پيشه گشت آن دل نيكخوى

 سوى پهلوان سپه باز شو برخيز و روگيو آنگهى گفت ه ب

 كه فرزانگان آن نبيند روى بگويش كه از من تو چيزى مجوى
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 گروگان همى خواهى اين كى توان يكى آنكه از نامدار گوان

 گرانمايه اسبان و تخت و كاله و ديگر كه گفتى سليح و سپاه

 گزيده پسر پهلوان منست برادر كه روشن جهان منست

 ز بخرد چنين خام باشد سخن گويى از خويشتن دور كنهمى 

 كه ساالر باشم كنم بندگى مرا مرگ بهتر ازان زندگى

 چو با شير جنگ آورش خاست جنگ يكى داستان زد برين بر پلنگ

 ننگ اندرونه به از زندگانى ب بنام ار بريزى مرا گفت خون

 آمدست فرمان جنگم سپاهه ب و ديگر كه پيغام شاه آمدست

 ابا لشكرى نامبردار و نيو چو پاسخ چنين يافت برگشت گيو

 خروشان سوى جنگ بنهاد روى سپهدار چون گيو برگشت از وى

 سپه را همى راند برسان شير دمان از پس گيو پيران دلير

بران دامن كوه لشكر كشيد بيامد چو پيش كنابد رسيد                       

 رده برکشیدن هر دو سپاه 

 همى گفت پاسخ همه در بدر پيش پدره چو گيو اندر آمد ب

 بجايى كه سازى همى رزمگاه گودرز گفت اندر آور سپاهه ب

 بدلش اندرون داد را جاى نيست كه او را همى آشتى راى نيست

 همه هرچ گفتى برو خواندم ز هر گونه با او سخن راندم

 هيونى برافگند نزديك شاه يشان گناه چو آمد پديدار از

 درنگسپه بايد ايدر مرا بى جنگه كه گودرز و گيو اندر آمد ب

 چو ما بازگشتيم بگذاشت آب سپاه آمد از نزد افراسياب

 همى جنگ ما را كند پيش دست كنون كينه را كوس بر پيل بست

 روانسيرى رسيد از ه كه پيران ب چنين گفت با گيو پس پهلوان
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 فرمان شاه جهانه و ليكن ب همين داشتم چشم زان بد نهان

 دلش را كنون شهريار آزمود ببايست رفتن كه چاره نبود

 راهه چو فرمود لشكر كشيدن ب شاهه يكى داستان گفته بودم ب

 كجا نيستش با زبان راست دل كه دل را ز مهر كسى بر گسل

 بشويد همى شاه ازو پاك دست تركان برسته همه مهر پيران ب

 روز اندرون روشنايى نمانده ب چو پيران سپاه از كنابد براند

 كارزار ۀز تركان كمر بست سواران جوشن وران صد هزار

 چنگه همه نيزه و تيغ هندى ب جنگه برفتند بسته كمرها ب

 راهه بزد كوس و آمد ز زيبد ب چو دانست گودرز كآمد سپاه

 كشيدند لشكر بران پهن دشت هامون گذشته آمد بز كوه اندر 

 ز آهن بسر بر نهاده كاله كردار كوه از دو رويه سپاهه ب

 بجنبد همى كوه گفتى ز جاى بر آمد خروشيدن كّر ناى

 در و دشت از يشان كبود و سياه ز زيبد همى تا كنابد سپاه

 ز نيزه هوا جز بجوشن نماند ز گرد سپه روز روشن نماند

 بشد روشنايى ز خورشيد و ماه و ز آواز اسبان و گرد سپاه

 از آهن زمين بود و ز گرز ميغ ستاره سنان بود و خورشيد تيغ

 ز ترگ و سنان آسمان آهنين بتوفيد ز آواز گردان زمين

 كه بر سان دريا زمين بر دميد چو گودرز توران سپه را بديد

 نشد شب بر آمد ز كوه گسسته درفش از درفش و گروه از گروه

 فراز آوريدند و بستند راه چو شب تيره شد پيل پيش سپاه

 از آواز گردان پر خاشجوى برافروختند آتش از هر دو روى

 دامن بر از آستين دشمنسته ب جهان سر بسر گفتى آهرمنست

 بدّرد دل اندر شب قيرگون سنگ اندرونه ز بانگ تبيره ب
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 پيش سپاهه سپهدار ايران ب سياه سپيده برآمد ز كوه

 هر سو همى ساخت جاىه يالن را ب آسوده اسب اندر آورد پاىه ب

 بود اندوهز جنگ دليران بى سپه را سوى ميمنه كوه بود

 چنان در خور آمد چو تن را روان سوى ميسره رود آب روان

 بفرمود تا پيش روى سوار پياده كه اندر خور كارزار

 ابا گرزداران و كنداوران كشيدند نيزه ورانصفى بر 

 چه با تركش و تير جوشن گذار هميدون پياده بسى نيزه دار

 همى از جگرشان بجوشيد خون بازو درونه كمانها فگنده ب

 خنجر ببردند رنگه كز آتش ب پس پشت ايشان سواران جنگ

 زمين از پى پيل گشته ستوه پس پشت لشكر ز پيالن گروه

 ز گوهر درفشان بكردار ماه درفش خجسته ميان سپاه

 ز گرد سواران هوا نيلگون ز پيالن زمين سر بسر پيلگون

 ازان سايه كاويانى درفش درخشيدن تيغهاى بنفش

 ستاره همى برفشاند سپهر تو گفتى كه اندر شب تيره چهر

 باغ وفا سرو كينه بكشته ب بياراست لشكر بسان بهشت

 پس پشت لشكر حصار و بنه را داد پس ميمنهفريبرز 

 زواره نگهدار تخت كيان گيوگان ۀگرازه سر تخم

 بيك روى لشكر بياراستند بيارى فريبرز برخاستند

 كه اى تاج و تخت و خرد را روان رّهام فرمود پس پهلوانه ب

 نگه دار چنگال گرگ از بره برو با سواران سوى ميسره

 سپه را همى دار در بر خويش فّر خويش بيفروز لشكرگه از

 چو شير ژيان با يالن رزم توز بدان آبگون خنجر نيوسوز

 ز گردان لشكر يكى گستهم همه برفتند يارانش با او ب
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 فروهل كه بگذارد از سنگ تير دگر گژدهم رزم را ناگزير

 برفتند برگستوانور سوار بفرمود با گيو تا دو هزار

 كه بد جاى گردان پرخاش جوى پشت لشكر بدوىسپرد آن زمان 

 چو گرگين و چون زنگه شاوران برفتند با گيو جنگاوران

 نگهبان لشكر سوى رود بار درفشى فرستاد و سيصد سوار

 درفشى و سيصد ز گردان گروه هميدون فرستاد بر سوى كوه

 نگهبان روز و ستاره شمار بر سر كوهسار بانيكى ديده

 ساخته بانازان ديده گه ديده گردن برافراخته شب و روز

 راهه پى مور ديدى نهاده ب بجستى همى تا ز توران سپاه

 گودرز و برخاستىه بگفتى ب ز ديده خروشيدن آراستى

 كه رزم آرزو كرد خورشيد و ماه بدان سان بياراست آن رزمگاه

 نهنگنترسد سپاه از دالور  جنگه چو ساالر شايسته باشد ب

 كه دارد سپه را ز دشمن نگاه ساالر گاهه ازان پس بيامد ب

 قلب اندرون جاى كرده سپه را ب درفش دالفروز بر پاى كرد

 پس پشت شيدوش و فرهاد پيش سران را همه خواند نزديك خويش

 سوى راست كتماره شير گير دست چپش رزم ديده هجيره ب

 پيالن جنگى بپاىپس پشت  گردش سراىه ببستند ز آهن ب

 درفش از برش سايه كاويان سپهدار گودرزشان در ميان

 لشكر ز دوره نگه كرد پيران ب همى بستد از ماه و خورشيد نور

 دل از ننگ و تيمار پيراستن بدان ساز و آن لشكر آراستن

 عنان بافته سر بسر با عنان در و دشت و كوه و بيابان سنان

 بر آشفت با تيره خورشيد بخت گشت سختسپهدار پيران غمى 

 نيامدش بر آرزو رزمگاه ازان پس نگه كرد جاى سپاه
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 همى برزد از خشم كف را بكف نه آوردگه ديد و نه جاى صف

 چو سوى يالن چنگ بايست آخت برين گونه كآمد ببايست ساخت

 كسى كش سر از كينه گيرد شتاب پس از نامداران افراسياب

 كه بودند شايسته كارزار كرد شمشير زن سى هزارگزين 

 سپاهى هژبر اوژن و رزمخواه هومان سپرد آن زمان قلبگاهه ب

 نهاِد چپ لشكر و راست را بخواند اندريمان و او خواست را

 ابا سى هزار از دليران گرد چپ لشكرش را بديشان سپرد

 مردابا سى هزار از دليران  چو لّهاك جنگى و فرشيدورد

 جهان سر بسر گشت ز آهن سياه گرفتند بر ميمنه جايگاه

 سپهرم كه بد روز فرياد را گرد و كلباد را ۀچو زنگول

 پشت سواران خنجرگزاره ب برفتند با نيزه ور ده هزار

 تنابا ده هزار از يالن خُ  برون رفت رويين رويينه تن

 يالن دليركمينگه كند با  بدان تا دران بيشه اندر چو شير

 سپهدار ايران شود زو ستوه طاليه فرستاد بر سوى كوه

 و گر جنبد از خويشتن بيشتر گر از رزمگه پى نهد پيشتر

 پس پشت او اندر آيد دلير كردار شيره سپهدار رويين ب

 كرد اندوهكه جنگ سواران بى بر سر كوه كرد بانهمان ديده

 تافتى سوى پيكار تورعنان  ز ايرانيان گر سوارى ز دور

 جوشه همه رزمگاه آمدى زو ب نگهبان ديده گرفتى خروش

 رفتن بیژن به نزد گیو و رزم خواستن

 همه نامداران پرخاش جوى دو لشكر بروى اندر آورد روى

 يكى را بگفتن نجنبيد لب چنين ايستاده سه روز و سه شب
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 پاى پيشسپارم بديشان نهم  همى گفت گودرز گر پشت خويش

 نماند جز از باد در مشت من سپاه اندر آيد پس پشت من

 همى جست نيك اختر هور و ماه شب و روز بر پاى پيش سپاه

 كدامست و جنبش كرا بهترست كه روزى كه آن روز نيك اخترست

 كه چشم سواران بپوشد بگرد كجا بر دمد باد روز نبرد

 اندر آرم سپاه بكردار باد بريشان بيابم مگر دستگاه

 كه گودرز را دل بجوشد ز خشم نهاده سپهدار پيران دو چشم

 سپاه اندر آرد بپشت سپاه كند پشت بر دشت و راند سپاه

 بشد بيژن گيو تا قلبگاه روز چهارم ز پيش سپاهه ب

 همى بآسمان بر پراگند خاك پيش پدر شد همه جامه چاكه ب

 دارى چنين خيره ما را بپاى چه بدو گفت كاى باب كار آزماى

 شب و روز آسايش آموزگار پنجم فراز آمد اين روزگاره ب

 نه گردى بروى هوا بر دميد نه خورشيد شمشير گردان بديد

 يكى را بَرگ بر نجنبيد خون سواران بخفتان و خود اندرون

 نبودى چو گودرز ديگر سوار ايران پس از رستم نامداره ب

 ازان كشتن و رزمگاه گشن ز جنگ پشنچنين تا بيامد 

 سر بخت ايرانيان گشته ديد بالون كه چندان پسر كشته ديد

 نخواهد كه بيند همى رزمگاه جگر خسته گشتست و گم كرده راه

 نهادست سر سوى كوه بلند پيرانش بر چشم بايد فگنده ب

 ستاره شمارد همى گرد ماه سپهدار كو ناشمرده سپاه

 شد از جنگ جنگاوران او زبون كاندر تنش نيست خونتو بشناس 

 كه او را روان خود برين مرز نيست شگفت از جهان ديده گودرز نيست

 كه شير ژيان از تو جويد هنر شگفت از تو آيد مرا اى پدر
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 يكى تيز كن مغز و بفروز خشم دو لشكر همى بر تو دارند چشم

 بگيرد همى رزم لشكر نوا كنون چون جهان گرم و روشن هوا

 چو پوالد روى زمين بفسرد چو اين روزگار خوشى بگذرد

 پس پشت تيغ آيد و پيش سنگ گردد افسرده چنگ هاچو بر نيزه

 كه آورد گيرد بدين رزمگاه پيش سپاهه كه آيد ز گردان ب

 ز جنگ سواران و مردان كين ور ايدونك ترسد همى از كمين

 گزين من اندر خور كارزار سوارى هزارمن داد بايد ه ب

 سر افشان كنيم از بر ماهشان بر آريم گرد از كمينگاهشان

 بسى آفرين كرد بر پور نيو ز گفتار بيژن بخنديد گيو

 تو دادى مرا پور نيكى شناس دادار گفت از تو دارم سپاسه ب

 شناساى هر كار و جوياى دين همش هوش دادى و هم زور كين

 پهلوان ۀچنانچون بود بچ بازگشت اين دالور جوانبمن 

 كه فرزند ما گر نباشد دلير چنين گفت مر جفت را نّره شير

 پدرش آب دريا بود مام خاك ببّريم ازو مهر و پيوند پاك

 زبان بر نيا بر گشاده مكن و ليكن تو اى پور چيره سخن

 مهترستبرين لشكر نامور  كه او كارديدست و داناترست

 هر كارش آموزگاره نبايد ب كارزار ۀكسى كو بود سود

 نه تركان برنگ و نگار اندرند سواران ما گر ببار اندرند

 همه ديده پر خون و خسته جگر همه شور بختند و برگشته سر

 جنگ اندر آرند پاىه كه تركان ب همى خواهد اين باب كارآزماى

 لشكر كينه ور همگروهبرد  پس پشتشان دور ماند ز كوه

 كه چون بر نوردد همى مرز را ببينى تو گوپال گودرز را

 همى گردش چرخ را بشمرد و ديگر كجا ز اختر نيك و بد



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  19
 

 
 

 

 كند روى گيتى ز تركان تهى چو پيش آيد آن روزگار بهى

 كه اى پهلوان جهان سر بسر پيش پدره چنين گفت بيژن ب

 سزد گر نداريم رومى قباى خجسته نيا را گر اينست راى

 مى روى پژمرده گلگون كنمه ب شوم جوشن و خود بيرون كنم

 بيايم كمر بسته كارزار كاره چو آيم جهان پهلوان را ب

 دستور نبرد خواستن هومان از پیران 

 پيش برادر بيامد چو شيره ب و زان لشكر ترك هومان دلير

 دشت ما را شتاب گرفت اندرين كه اى پهلوان رد افراسياب

 ميان بسته در جنگ چندين سوار هفتم فراز آمد اين روزگاره ب

 ايران زمينه نهاده دو ديده ب از آهن ميان سوده و دل ز كين

 چه انديشه دارى بدل در بگوى چه دارى بروى اندر آورده روى

 ورت راى برگشتن ايدر مپاى گرت راى جنگست جنگ آزماى

 بدين كار خندند پير و جوان بر تو اى پهلوانكه ننگست ازين 

 برفتند و رفته ز روى آب و رنگ جنگه همان لشكرست اين كه از ما ب

 زمين سر بسر رود خون گشته بود كزيشان همه رزمگه كشته بود

 نه آن دوده را پهلوان رستمست نه زين نامداران سوارى كمست

 لشكر انگيختننخواهى همى  گرت آرزو نيست خون ريختن

 بمن ده تو بنگر كنون رزم و كين ز جنگ آوران لشكرى برگزين

 بدو گفت مشتاب و تندى مكن چو بشنيد پيران ز هومان سخن

 كه آمد چنين پيش ما با سپاه بدان اى برادر كه اين رزمخواه

 سر نامداران هر پهلوست خسروستگزين بزرگان كى

 هر انجمنه بدو سر فرازد ب از شاه من خسرويكى آنك كى
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 جاهه ندانم چو گودرز كس را ب و ديگر كه از پهلوانان شاه

 راى هشيوار و فرزانگىه ب گردن فرازى و مردانگىه ب

 پر از خون دل از درد چندان پسر سديگر كه پر داغ دارد جگر

 ايمزمين را بخون گرد بنشانده ايمكه از تن سرانشان جدا مانده

 برين كينه چون مار پيچان بود تنش اندرون جان بوده تا ب كنون

 فرود آوريدست و كرده گروه چهارم كه لشكر ميان دو كوه

 بر انديش كين رنج كوتاه نيست ز هر سو كه پويى بدو راه نيست

 ازان كوه پايه بر آرند سر بكوشيد بايد بدان تا مگر

 اندرون پيش دستى كنندجنگ ه ب مگر مانده گردند و سستى كنند

 يكى تير باران كنم بر سرش چو از كوه بيرون كند لشكرش

 چو شير ژيان در بر آريمشان چو ديوار گرد اندر آريمشان

 برآيد بخورشيد بر نام ما بريشان بگردد همه كام ما

 برآورده از چرخ گردان كاله تو پشت سپاهى و ساالر شاه

 نباشد چه گردد همى گرد آز نام بلندش نيازه كسى كو ب

 درنگنيايد كسى نزد ما بى و ديگر كه از نامداران جنگ

 تر آرامز جنگ سواران بى تر نامز گردان كسى را كه بى

 اگر بر نوردى برو بر زمين پيشت بكينه ز لشكر فرستد ب

 ايرانيان نيز نايد گزنده ب ترا نام ازان بر نيايد بلند

 شوند اين دليران تركان زبون يابد بخونوگر بر تو بر دست 

 همى خيره دانست پيكار اوى نگه كرد هومان بگفتار اوى

 نباشد كه با من كند كارزار چنين داد پاسخ كز ايران سوار

 مرا كارزار آمدست آرزوى ترا خود همين مهربانيست خوى

 بدلت اندرون آتش جنگ نيست كين جستن آهنگ نيسته و گر كت ب
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 ايران سپاهه نمايم هنرها ب كنم آنچ بايد بدين رزمگاه

 سپيده دمان جستن كين كنم زين كنم زنشوم چرمه گام

 رزم خواستن هومان از رهام

 چو شير ژيان با يكى ترجمان نشست از بر زين سپيده دمان

 پر از جنگ دل سر پر از كين شاه نزديك ايران سپاهه بيامد ب

 برو بر جهان گشت ز اندوه تنگ جنگه كو شد ب چو پيران بدانست

 يكى داستان ياد كرد از پدر بجوشيدش از درد هومان جگر

 پيكار و ننگه سر اندر نيارد ب هر كار سازد درنگه كه دانا ب

 فرجام كار انده آرد درسته ب سبكسار تندى نمايد نخست

 نيستاگر در بارد همان نغز  زبانى كه اندر سرش مغز نيست

 ندانم چه آرد بفرجام سود چو هومان بدين رزم تندى نمود

 جز اويش نبينم همى يار كس جهان داورش باد فرياد رس

 كه گودرز كشواد بد با سپاه چو هومان ويسه بدان رزمگاه

 نگهبان لشكر بدو باز خورد بيامد كه جويد ز گردان نبرد

 بد گمان سواران ايران همه طاليه بيامد بر ترجمان

 خيره بدشت اندر آورده روىه ب بپرسيد كين مرد پرخاش جوى

 چنگ اندرون گرز و بر زين كمنده ب كجا رفت خواهد همى چون نوند

 كه آمد گه گرز و تير و كمان ايرانيان گفت پس ترجمانه ب

 همى با شما كرد خواهد نبرد كه اين شير دل نامبردار مرد

 كه تيغش دل شير دارد نيام بنامسر ويسگانست هومان 

 كمر بستن خسروى برز اوى چو ديدند ايرانيان گرز اوى

 فرو ماند از فّر آن نامدار ز كار گزارانهمه دست نيزه
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 سوى ترجمانش نهادند روى همه يك سره بازگشتند ازوى

 همه گفته ما برو بر بخوان تركى زبانه كه رو پيش هومان ب

 ز گودرز دستورى جنگ نيست جنگ تو آهنگ نيسته كه ما را ب

 سوى نامور پهلوان سپاه اگر جنگ جويد گشادست راه

 هومان بدادند يك يك نشانه ب ز ساالر گردان و گردنكشان

 كه دارد چپ لشكر و دست راست كه گردان كجايند و مهتر كجاست

 طاليه بر افگند زى پهلوان و زان پس هيونى تگاور دمان

 جنگه سوى پهلوان آمد ايدر ب كه هومان ازان رزمگه چون پلنگ

 نزديك رّهام تفته بيامد ب چو هومان ز نزد سواران برفت

 كه اى پور ساالر بيدار بخت و زان جا خروشى بر آورد سخت

 نگهبان ساالر ايران توى چپ لشكر و چنگ شيران توى

 كشيده سپاهميان دو صف بر  بجنبان عنان اندرين رزمگاه

 سوى رود خواهى و گر سوى دشت آورد با من ببايدت گشته ب

 همه بيايد دمان با فروهل ب وگر تو نيايى مگر گستهم

 گرز گرانه تيغ و سنان و به ب كه جويد نبردم ز جنگاوران

 زمانه برو بر نوردد زمين هر آن كس كه پيش من آيد بكين

 بدّرد دل شير و چرم پلنگ جنگه وگر تيغ ما را ببيند ب

 كه اى نامور گرد پرخاش جوى چنين داد رّهام پاسخ بدوى

 ازين سان كه هستى نپنداشتم ز تركان ترا بخرد انگاشتم

 پيش سپاه آمدىه دالور ب كه تنها بدين رزمگاه آمدى

 نبندد كمر چون تو ديگر سوار بر آنى كه اندر جهان تيغ دار

 ز فام خرد گردن آزاد كن ياد كن يكى داستان از كيان

 ره بازگشتن ببايدش جست جنگ اندر آيد نخسته كه هر كو ب
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 همه جنگ را تيز دارند چنگ جنگه از اينها كه تو نام بردى ب

 نباشد نسازد كسى رزمگاه و ليكن چو فرمان ساالر شاه

 سوى پهلوان چون بپويى همى اگر جنگ گردان بجويى همى

 جنگ اندر آهنگ خواهه پس از ما ب دستورى جنگ خواهز گودرز 

 بدين روى با من بهانه مجوى بدو گفت هومان كه خيره مگوى

 نه مرد سوارانى و دشت كين تو اين رزم را جاى مردان گزين

 رزم خواستن هومان از فریبرز

 دمان تا بدان روى لشكر گذشت و ز آنجا بقلب سپه بر گذشت

 بيامد بكردار باد دمان با ترجمانبنزد فريبرز 

 فرو برده گردن ز گردنكشان يكى بر خروشيد كاى بد نشان

 ترا بود با كاويانى درفش سواران و پيالن و زرينه كفش

 ايران نخوانند مرده يالنت ب تركان سپردى بروز نبرده ب

 كمر بندگى را ببايدت بست چو ساالر باشى شوى زير دست

 گوهر ز ساالر برتر توىه ب را برادر توىش رد وسياو

 كينه ترا بايد آراستنه ب تو باشى سزاوار كين خواستن

 پيش سپاهه ببايدت گشتن ب آوردگاهه يكى با من اكنون ب

 كه پيش من اندر گذارى تو گام خورشيد تابان بر آيدت نامه ب

 زواره گرازه نگر تا كجاست جنگم رواسته و گر تو نيايى ب

 كه باشد ز ايرانيان نامدار پيش من آره كسى را ز گردان ب

 كه با شير دّرنده كينه مساز چنين داد پاسخ فريبرز باز

 درده يكى شاد و پيروز و ديگر ب چنينست فرجام روز نبرد

 كه يكسان نگردد سپهر بلند پيروزى اندر بترس از گزنده ب
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 پيالن و لشكر كه خواستبدان داد  درفش ار ز من شاه بستد رواست

 كسى كو كاله مهى بر نهاد قبادوش پس از كىوبكين سيا

 سپهدار گودرز كشواد كرد كمر بست تا گيتى آباد كرد

 پدر بر پدر نيو و ساالر شاه پيش كيان كينه خواهه هميشه ب

 ساالرتان بر زمانه سر آيد ب گمانو ديگر كه از گرز او بى

 بدو باز گردد همه نام و ننگ فرمان جنگسپه را بدويست 

 دلم پر ز دردست درمان دهد اگر با تَوم جنگ فرمان دهد

 جنگه بر آرم چو پاى اندر آرم ب ببينى كه من سر چگونه ز ننگ

 بگفتار بينم ترا دسترس چنين پاسخش داد هومان كه بس

 اىگيا بر كه از جنگ خود رسته اىبدين تيغ كاندر ميان بسته

 كه بر ترگ و جوشن نيايد بكار بدين گرز جويى همى كارزار

 رزم خواستن هومان از گودرز

 تو گفتى مگر شير بد ساز گشت و ز آنجا بدان خيرگى بازگشت

 نزديك گودرز كشوادگانه ب كمر بسته كين آزادگان

 كه اى بر منش مهتر ديو بند بيامد يكى بانگ برزد بلند

 راهه و زان پس كشيدى سپه را ب شاهه گفتى بشنيدم همه هرچ 

 پيران ساالر فرمان توه ب چنين بود با شاه پيمان تو

 گزين پور تو گيو لشكر پناه توران سپاهه فرستاده كامد ب

 تخت و كالهه خورشيد و ماه و به ب ماهه ازان پس كه سوگند خوردى ب

 رآرم دمارپيران بر افتد به ب كه گر چشم من در گه كارزار

 آرزو جنگ ما خواستىه همى ب چو شير ژيان لشكر آراستى

 نشستى بكردار غرم نژند كنون از پس كوه چون مستمند
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 گريزان و شير از پس اندر دلير بكردار نخچير كز شرزه شير

 نجويد ز تيمار جان نام و ننگ بيشه درون جاى تنگه گزيند ب

 دارى سپاه از پس كوهسارچه  هامون گذاره يكى لشكرت را ب

 كه بر كينه گه كوه گيرى حصار چنين بود پيمانت با شهريار

 كه باشد سزا با تو گفتن سخن بدو گفت گودرز كانديشه كن

 بر نهى اين سخن دانشىبه بى چو پاسخ بيابى كنون ز انجمن

 همين بود سوگند و پيمان من تو بشناس كز شاه فرمان من

 از ايران گزيده دالور سران سپاهى گرانكنون آمدم با 

 ببيشه در از بيم نخچير گير شما هم بكردار روباه پير

 گريزان ز گرز و سنان و كمند همى چاره سازيد و دستان و بند

 راهه كه روباه با شير نايد ب دليرى مكن جنگ ما را مخواه

 دميدچو شير اندران رزمگه بر  چو هومان ز گودرز پاسخ شنيد

 تو با من نه زانست كايدت ننگ جنگه گودرز گفت ار نيايى به ب

 اىسر از رزم تركان بپيچيده اىازان پس كه جنگ پشن ديده

 آوردگه بر ستودى مراه ب جنگ آزمودى مراه بالون ب

 وزين كينه كردار جويى همى ار ايدونك هست اينك گويى همى

 آوردگاهه من بگردد بكه با  يكى بر گزين از ميان سپاه

 بجستم بسان دالور پلنگ كه من از فريبرز و رّهام جنگ

 نيامد ز گردان كسى پيش من بگشتم سراسر همه انجمن

 شنيدن نه ارزيد گفتارشان گودرز بد بند پيكارشانه ب

 خنجر كنم الله بر كوه زرده ب روز نبرده تو آنى كه گويى ب

 بگرد و بگرز گران كينه خواه رزمگاهيكى با من اكنون بدين 

 همه بسته بر جنگ ما بر كمر فراوان پسر دارى اى نامور
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 اگر جنگ جويى چه جويى درنگ جنگه يكى را فرستى بر من ب

 جنگ از گوانه كه پيشش كه آيد ب پس انديشه كرد اندران پهلوان

 نزديك اين بد گمانه فرستم ب گر از نامداران هژبرى دمان

 ز تركان نيايد كسى كينه خواه شود كشته هومان برين رزمگاه

 تندى نجويد نبرده ازان پس ب درده دل پهلوانش بپيچد ب

 جنگ اندرون دست ما بد شوده ب كوه كنابد شوده سپاهش ب

 يكى كم شود گم شود نام من ور از نامداران اين انجمن

 بجايى درنگ نسازند زان پس جنگه شكسته شود دل گوان را ب

 برو بر ببنديم راه كمين همان به كه با او نسازيم كين

 سپاه اندر آرند زان جاى تنگ مگر خيره گردند و جويند جنگ

 بگفتار تندى و در كار نو هومان كه روه چنين داد پاسخ ب

 بدانستم از آشكارت نهان چو در پيش من برگشادى زبان

 خويش رامش برد ۀكز انديش كه كس را ز تركان نباشد خرد

 روباه چنگه نيااليد از بن ب ندانى كه شير ژيان روز جنگ

 همه باد پايان سر افراخته و ديگر دو لشكر چنين ساخته

 همه نامداران بخايند چنگ كينه دو تن پيش سازند جنگه ب

 انبوه زخمى ببايد زدنه ب سپه را همه پيش بايد شدن

 بر افراز گردن بساالر نو باز شوتو اكنون سوى لشكرت 

 نزد پيش من كس جز از باد سرد كز ايرانيان چند جستم نبرد

 ز پيران بر آيد همه كام تو بدان رزمگه بر شود نام تو

 كار گفتار چند كردنِ كه بى بانگ بلنده بدو گفت هومان ب

 بياد آورم اندرين كينه گاه يكى داستان زد جهاندار شاه

 چو جويى از آتش مبر تاب روى كيان جست خواهى مجوىكه تخت 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  27
 

 
 

 

 نيست خارو گر گل چنى راه بى ترا آرزو جنگ و پيكار نيست

 كه با من كند پيش لشكر نبرد ندارى ز ايران يكى شير مرد

 نگيرم فريبت اگر دانييم بچاره همى باز گردانييم

 گودرز گفتند كاينست روىه ب همه نامداران پرخاش جوى

 نزديك او كينه خواهه فرستى ب آوردگاهه كه از ما يكى را ب

 ندارد شدن جنگ را پيش اوى چنين داد پاسخ كه امروز روى

 بر آشفت برسان شير دلير چو هومان ز گودرز برگشت چير

 سوى روزبانان لشكر شتافت بخنديد و روى از سپهبد بتافت

 اسب اندران مرغزار بيفگند ز كمان را بزه كرد و زيشان چهار

 بديدند زخم سر افراز تور چو آن روزبانان لشكر ز دور

 آورد با او نياويختنده ب رهش باز دادند و بگريختند

 خروشش همى كوه را كرد پست باال بر آمد بكردار مسته ب

 كه هومان ويسه است پيروز گر همى نيزه برگاشت بر گرد سر

 آمد چو نيزه ز باال بگشتبر  خروشيدن ناى رويين ز دشت

 همى ترگ سودند بر چرخ ماه ز شادى دليران توران سپاه

 پيچيد گودرز زان چيرگىه ب چو هومان بيامد بدان چيرگى

 گرفته برو خشم و تندى ستم سپهبد پر از شرم گشته دژم

 سپهبد يكى اختر افگند پى ننگ از دليران بپالود خوىه ب

 بدانند و هم بر بدى رهنمون دستى بخونكزيشان ُبد اين پيش 

 كه تا جنگ او را كه آيد پديد گردنكشان بنگريده ازان پس ب
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 آگاه شدن بیژن از کردار هومان

 پيش نياى تو آمد دليره ب بيژن كه هومان چو شيره خبر شد ب

 خشم آمد آن شير پنجه ز بخته ب چو بشنيد بيژن بر آشفت سخت

 بيندور ۀبران پيل تن ديز برنهادند زينبفرمود تا 

 يكى تنگ بر بست شبرنگ را بپوشيد رومى زره جنگ را

 سخن گفت با او ز بهر نيا پيش پدر شد پر از كيمياه ب

 بگفتم ترا من همه در بدر چنين گفت مر گيو را كاى پدر

 آيين نبينى كه ديگر شدسته ب كه گودرز را هوش كمتر شدست

 ز تيمار و ز درد چندان پسر نهيبست و پر خون جگردلش پر 

 بدان رزمگه جمله افگنده ديد كه از تن سرانشان جدا كرده ديد

 ميان دليران بكردار شير نشان آنك تركى بيامد دلير

 همى بر خروشيد بر سان مست پيش نيا رفت نيزه بدسته ب

 سوارى نبود از در كارزار چنان بد كزين لشكر نامدار

 چو بر با بزن مرغ بر ساختى نيزه بر افراختىه كه او را ب

 درع سياوش بپوشه دو كتفم ب تو اى مهربان باب بسيار هوش

 بدان تا برآرم ز مرديش گرد نشايد جز از من كه سازم نبرد

 بگفتار من سر بسر گوش دار بدو گفت گيو اى پسر هوش دار

 بد مگردان سخنز گودرز بر  ترا گفته بودم كه تندى مكن

 بدين لشكر نامور مهترست و داناترست ستكه او كار ديده

 كه بر كينه گه پيل را بشكرند پيش اندرنده سواران جنگى ب

 جوانى مگر مر ترا خيره كرد نفرمود با او كسى را نبرد

 بدين آرزو پيش من تاختى كه گردن بدين سان بر افراختى
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 مزن نيز پيشم چنين داستان نيم من بدين كار همداستان

 نجويى نخواهى مگر نام من بدو گفت بيژن كه گر كام من

 زنم دست بر جنگ هومان ببر شوم پيش ساالر بسته كمر

 نزديك گودرز شد پوى پوىه ب و زانجا بزد اسب و برگاشت روى

 هم اين داستان سر بسر ياد كرد درده ستايش كنان پيش او شد ب

 شناساى هر كار و زيباى گاه جهاندار شاهكه اى پهلوان 

 هوش اندكىه و گر چند هستم ب شگفتى همى بينم از تو يكى

 دل از كين تركان بپرداختى كزين رزمگه بوستان ساختى

 يكى ترك بدبخت گم كرده راه آنك از ميان سپاه ترشگفتى

 همى بد سگاليد با بد تنش بيامد كه يزدان نيكى كنش

 بدان تا بدست تو گردد تباه از پيش توران سپاه بياوردش

 ندانم كزين خود چه پنداشتى دام آمده گرگ برگاشتىه ب

 جنگه بريزند پيران نيايد ب درنگتو دانى كه گر خون او بى

 سپه را برين دشت پيش آورد مپندار كو كينه بيش آورد

 امبستههمان جنگ او را كمر  امخون چنگ را شستهه من اينك ب

 شوم پيش او چون هژبر دمان چو دستور باشد مرا پهلوان

 مگر كان سليح سياوش نيو گيوه بفرمايد اكنون سپهبد ب

 ز بند زره بر گشايد گره دهد مر مرا خود و رومى زره

 بديد آن دل و راى هشيار اوى چو بشنيد گودرز گفتار اوى

 داد جاويد بختكه از تو مگر  ز شادى برو آفرين كرد سخت

 نهنگ از دم آسود و شيران ز جنگ زين پلنگه تو تا بر نشستى ب

 هر جنگ پيروز باشى چو شيره ب هر كارزار اندر آيى دليره ب

 توانى شدن زان پس آورد خواه آوردگاهه نگه كن كه با او ب
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 آورد و جنگ او چو آهرمنسته ب كه هومان يكى بد كنش ريمنست

 ندارى همى بر تن خويش مهر ناگشته بر سر سپهرجوانى و 

 جنگش بكردار ابره فرستم ب بمان تا يكى رزم ديده هژبر

 بسر بر بدوزدش پوالد ترگ برو تير باران كند چون تگرگ

 هنرمند باشد دلير و جوان بدو گفت بيژن كه اى پهلوان

 ز سر باز بايد كنون آزمود رزم فروده مرا گر بديدى ب

 نبيند كسى پشت من روز كين جنگ پشن بر نوشتم زمينه ب

 گر از ديگرانم هنر كمترست مرا زندگانى نه اندر خورست

 بدان روى كآهنگ هومان مكن و گر باز دارى مرا زين سخن

 نخواهم كمر زان سپس نه كاله بنالم من از پهلوان پيش شاه

 بسان يكى سرو آزاد شد بخنديد گودرز و زو شاد شد

 كه فرزند بيند همى چون تو نيو بدو گفت نيك اختر و بخت گيو

 فرو ماند از جنگ چنگ پلنگ جنگه تو تا چنگ را باز كردى ب

 مگر بخت نيكت بود رهنمون ترا دادم اين رزم هومان كنون

 فرمان يزدان بكوشه برايد ب گر اين اهرمن را بدست تو هوش

 شاه و گردان ما پيروزىه ب بنام جهاندار يزدان ما

 كه بيژن همى خواهد او را بده بگويم كنون گيو را كان زره

 ترا بيشتر نزد من آبروى روىه گر ايدونك پيروز باشى ب

 تخت و كالهه گنج و سپاه و به ب ز فرهاد و گيوت برآرم بجاه

 نبيره پر از بند و پر كيميا بگفت اين سخن با نبيره نيا

 ببوسيد و بر باب كرد آفرين روى زمينپياده شد از اسب و 

 سخن گفت با او ز بهر جوان بخواند آن زمان گيو را پهلوان

 كجا خواست بيژن ز بهر نبرد و زان خسروانى زره ياد كرد
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 كه اى پهلوان جهان سر بسر چنين داد پاسخ پدر را پسر

 بچشمم چنين جان او خوار نيست مرا هوش و جان و جهان اين يكيست

 جز اين برد بايد بوى بر گمان بدو گفت گودرز كاى مهربان

 هر كار دارد خرد پيش روه ب كه هر چند بيژن جوانست و نو

 جهان را ز آهرمنان شستنست و ديگر كه اين جاى كين جستنست

 پيوند كردن نگاهه نشايد ب فرمان شاهه وش بوكين سياه ب

 كه داريم ما جان دريغنشايد  و گر بارد از ابر پوالد تيغ

 بپوشيدنش جامه نام و ننگ جنگه نشايد شكستن دلش را ب

 بماند منش پست و تيره روان كه چون كاهلى پيشه گيرد جوان

 يكى با پسر نيز بند آزمود چو پاسخ چنين يافت چاره نبود

 بجايى كه پيكار خيزد بجان گودرز گفت اى جهان پهلوانه ب

 چرا داد بايد مرا جان خويش كارست پيش مرا خود شب و روز

 نه آزرم ساالر و فرمان شاه نه فرزند بايد نه گنج و سپاه

 زره دارد از من چه بايدش خواست اگر جنگ جويد سليحش كجاست

 درع تو نايد نيازه كه ما را ب چنين گفت پيش پدر رزمساز

 هنردرع تو جويند مردان ه ب برانى كه اندر جهان سر بسر

 نجويند گردنكشان نام و ننگ جنگه ش نباشد بوچو درع سياو

 آوردگاهه كه آيد ز لشكر ب بر انگيخت اسب از ميان سپاه

 ش را به بیژنودادن گیو زره سیاو

 دل گيو ز اندوه او بر دميد چو از پيش گودرز شد ناپديد

 نگر تا غم و مهر فرزند چيست پشيمان شد از درد دل خون گريست

 پر از خون دل از درد خسته جگر آسمان بر فرازيد سره يكى ب
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 يكى سوى اين خسته دل بنگرى دادار گفت ار جهان داورىه ب

 كه ز آب مژه تا دل اندر گلم نسوزى تو از جان بيژن دلم

 بگردان ز جانش بد روزگار من باز بخشش تو اى كردگاره ب

 دل از بهر رفته جوان پر از خون بيامد پر انديشه دل پهلوان

 چرا خواسته پيش ناوردمش بدل گفت خيره بيازردمش

 چبايد مرا درع و تيغ و كمر گر او را ز هومان بد آيد بسر

 پر از آرزو دل پر از آب چشم بمانم پر از حسرت و درد و خشم

 بپيش پسر شد بجاى نبرد و زانجا دمان هم بكردار گرد

 همى تيزى آرى بجاى درنگ تنگه بدو گفت ما را چه دارى ب

 كه از ژرف دريا بر آيد نهنگ سيه مار چندان دمد روز جنگ

 كه خورشيد تابنده پنهان بود درفشيدن ماه چندان بود

 ز فرمان من سر بتابى همى كنون سوى هومان شتابى همى

 ندانى كه چون آيدت كار پيش چنين برگزينى همى راى خويش

 وش متابودل من ز كين سيا اى نيو باب بدو گفت بيژن كه

 نه پيل ژيان و نه آهرمنست كه هومان نه از روى و ز آهنست

 بخت تو روىه ازو برنتابم ب يكى مرد جنگست و من جنگجوى

 زمانه بدست جهان داورست نوشته مگر بر سرم ديگرست

 سزد گر ندارى نباشى دژم غمه اگر بودنى بود دل را ب

 جنگ برسان شير ۀميان بست گفتار پور دلير چو بشنيد

 سپر داد و درع سياوش بدوى راهجوى ۀفرود آمد از ديز

 چنين بر خرد كام تو پادشاست بدو گفت گر كارزارت هواست

 كه زير تو اندر نوردد زمين بر نشين زنبرين باره گام

 چو با اهرمن كارزار آيدت سليحم هميدون بكار آيدت
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 چو باد اندر آمد ز باالى خويش پدر ديد بر پاى پيشچو اسب 

 كمر بست و بگرفت گرزش بدست بران باره خسروى بر نشست

 كه گفتار تركان بداند درست يكى ترجمان را ز لشكر بجست

 وش بسته ميانوبكين سيا بيامد بسان هژبر ژيان

 يكى آهنين كوه پوشيده ديد نزديك هومان رسيده چو بيژن ب

 يكى پيل در زير جوشن شده جوشن همه دشت روشن شده ز

 يكى بانگ بر زد بران بد گمان ازان پس بفرمود تا ترجمان

 كه بيژن همى با تو جويد نبرد كه گر جنگ جويى يكى بازگرد

 چه پويانى اسب اندرين مرغزار همى گويد اى رزم ديده سوار

 تو نفرين سزدز توران زمين بر  كز افراسياب اندر آيدت بد

 ز تركان گنهكارتر كس توى كينه پى افگنده و بد خوىه ب

 جوشيد خونه كت اكنون ز كينه ب عنان باز كش زين تگاور هيون

 بدشت و در و كوه با من بگرد يكى برگزين جايگاه نبرد

 بگردى بالف از پى نام و جاه و گر در ميان دو رويه سپاه

 دل اكنون كجا برگزيند ترا كجا دشمن و دوست بيند ترا

 كينم تو بستى گرهه زره را ب چو بشنيد هومان بدو گفت زه

 كت آورد پيشم بدين رزمگاه ز يزدان سپاس و بدويم پناه

 گرم و گدازه كه گيو از تو ماند ب لشكر بران سان فرستمت بازه ب

 چنان كز تبارت فراوان دلير سرت را ز تن دور مانم نه دير

 زنهار تاريك شبه رو اكنون ب نزديك شبه سودست كآمد بچه 

 شبگير نزديك مهتر شومه ب من اكنون يكى باز لشكر شوم

 بيايم نبرد ترا ساخته و ز آنجا دمان گردن افراخته

 پست باد و آهرمنت پيش رو چنين پاسخ آورد بيژن كه شو
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 بادگر آواره از جنگ برگشته  همه دشمنان سر بسر كشته باد

 نبيند ترا نيز شاه و سپاه آوردگاهه چو فردا بيايى ب

 لشكر نيايدت راىه كزان پس ب سرت را چنان دور مانم ز پاى

 شب دشت پيكار بگذاشتنده ب و زآن جايگه روى برگاشتند

 بر پهلوانان فراز آمدند لشكرگه خويش باز آمدنده ب

 شده ناشكيبز پيكارشان دل  همه شب بخواب اندر آسيب شيب

 آمدن هومان به جنگ بیژن

 شد آن دامن تيره شب ناپديد سپيده چو از كوه سر بر دميد

 سخن پيش پيران همه ياد كرد بپوشيد هومان سليح نبرد

 همه شب همى جنگش آراستم كه من بيژن گيو را خواستم

 گلگون باد آورش برنشانده ب يكى ترجمان را ز لشكر بخواند

 بيايى دمان گر من آيم چو دود بيژن بگويش كه زودكه رو پيش 

 كه با جان پاكت خرد باد جفت فرستاده برگشت و با او بگفت

 بدان تا ز بيژن بجويد نبرد سپهدار هومان بيامد چو گرد

 بسيچيده جنگ با ترجمان چو بشنيد بيژن بيامد دمان

 جنگه چو جنگى پلنگى گرازان ب پشت شباهنگ بر بسته تنگه ب

 درفشان سر از مغفر خسروى زره با گره بر بر پهلوى

 ببردى ز من دوش سر ياد دار هومان چنين گفت كاى باد ساره ب

 سرت را ز بن بگسالند ز تن اميدستم امروز كين تيغ من

 دله يكى داستان اندر آرى ب كه از خاك خيزد ز خون تو گل

 گردد همه پرنيانكه گر دشت  كه با آهوان گفت غرم ژيان

 نپويم بران سوى آباد دشت ز دامى كه پاى من آزاد گشت
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 بماند جگر خسته بر پور نيو چنين داد پاسخ كه امروز گيو

 كه بازش برد بر سر شاخ سرو چنگ منى در بسان تذروه ب

 چنگال و خونش مكانه كشانش ب خروشان و خون از دو ديده چكان

 كجا خواهى آهنگ آورد كن سخنبدو گفت بيژن كه تا كى 

 اگر سوى زيبد بر آراى كار بكوه كنابد كنى كارزار

 نه ايران گرايد بيارى نه تور كه فريادرسمان نباشد ز دور

 زه بر نهاده كمان نبرده ب برانگيختند اسب و برخاست گرد

 گشته از كين شاه ورچنان كينه ماهه دو خونى برافراخته سر ب

 سران سوى هامون برافراختند برون تاختند ز كوه كنابد

 نديدند جايى پى آدمى برفتند چندانك اندر زمى

 نه خاكش سپرده پى شير نر نه بر آسمان كرگسان را گذر

 پيرامن اندر نديدند كسه ب نه از لشكران يار و فريادرس

 نباشند در چيرگى بدگمان نهادند پيمان كه با ترجمان

 بگويند ازين گردش روزگار نيك با شهرياربدان تا بد و 

 چه زارى رسيد اندرين دشت خون كه كردار چون بود و پيكار چون

 ببند زره بر كمر برزدند بگفتند و زاسبان فرود آمدند

 يكى بر كشيدند چون سنگ تنگ بر اسبان جنگى سواران جنگ

 كينپر از خشم گردان و دل پر ز  چو بر باد پايان ببستند زين

 ميدان تنگ اندرون تاختنده ب كمانها چو بايست بر ساختند

 همان نيزه و آب داده سنان چپ و راست گردان و پيچان عنان

 نگر تا كرا روز برگشت و بخت زرهشان در آورد شد لخت لخت

 آسايش آمد نيازه آب و به ب دهنشان همى از تبش مانده باز

 بران آتش تيز نم برزدند پس آسوده گشتند و دم بر زدند
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 بر آمد خروشيدن رستخيز سپر بر گرفتند و شمشير تيز

 همى آتش افروخت از هر دو تيغ چو برق درفشان كه از تيره ميغ

 زخم اندرون تاب داره نيامد ب ز آهن بدان آهن آبدار

 فرو ريخت از دست كنداوران بكردار آتش پرنداوران

 نشد سير دلشان ز آويختن خون ريختنه نبد دسترسشان ب

 از اندازه پيكار بگذاشتند عمود از پس تيغ برداشتند

 كه زور آزمايند در كارزار ازان پس بران بر نهادند كار

 كه از پشت زين اندر آرند مرد بدين گونه جستند ننگ و نبرد

 ربايد ز اسب افگند خوار پيش كمر بند گيرد كرا زور بيش

 گسست اندر آوردگاه از نهيب دوال ركيبز نيروى گردان 

 نبودند بر يكدگر پادشا هميدون نگشتند زاسبان جدا

 ز پيكار يك بار دم بر زدند پس از اسب هر دو فرود آمدند

 دو جنگى بكردار شير دمان گرفته بدست اسپشان ترجمان

 كشتى گرفتن بياراستنده ب بدان ماندگى باز برخاستند

 بيم و اميده دو خونى ازين سان ب گسترد شيد ز شبگير تا سايه

 يكى را ز كينه نه برگشت سر همى رزم جستند يك با دگر

 ازان رنج و تابيدن آفتاب دهن خشك و غرقه شده تن در آب

 برفتند پويان سوى آبخور و زان پس بدستورى يكدگر

 ز دادار نيكى دهش ياد كرد درده بخورد آب و برخاست بيژن ب

 دل از جان شيرين شده نااميد درد لرزان چو از باد بيد تن از

 تو دانى نهان من و آشكار يزدان چنين گفت كاى كردگاره ب

 برين كينه جستن بر آهنگ ما اگر داد بينى همى جنگ ما

 نگه دار بيدار هوش مرا ز من مگسل امروز توش مرا
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 کشته شدن هومان به دست بیژن

 سيه گشته از درد رخ چون چراغ چو زاغجگر خسته هومان بيامد 

 گرازان بسان پلنگ آمدند بدان خستگى باز جنگ آمدند

 گه اين را بسودى گه آن را زمين همى زور كرد اين بران آن برين

 هنر عيب گردد چو برگشت هور زوره ز بيژن فزون بود هومان ب

 فراز آمد آن بند چرخ بلند ز هر گونه زور آزمودند و بند

 ز سر تا ميانش بيازيد چنگ بزد دست بيژن بسان پلنگ

 خم آورد پشت هيون گران گرفتش بچپ گردن و راست ران

 سوى خنجر آورد چون باد دست برآوردش از جاى و بنهاد پست

 فگندش بسان يكى اژدها فرو برد و كردش سر از تن جدا

 همه دشت شد سر بسر جوى خون بغلتيد هومان بخاك اندرون

 فگنده چو سرو سهى بر چمن تننگه كرد بيژن بدان پيل

 سوى كردگار جهان كرد روى شگفت آمدش سخت و برگشت ازوى

 روانو روشن گوىز جان سخن كه اى برتر از جايگاه و زمان

 خرد را بدين كار پيكار نيست توى تو كه جز تو جهاندار نيست

 پيل كين جستنم زهره نيستكه با  مرا زين هنر سر بسر بهره نيست

 هفتاد خون برادر پدره ب وش بريدمش سروبكين سيا

 چنگال شيران تنش كنده باده ب روانش روان ورا بنده باد

 خاك اندر افگند پسته تنش را ب فتراك شبرنگ بسته سرش را ب

 تنش جاى ديگر دگر جاى سر گشاده سليح و گسسته كمر

 بسختى نباشدت فريادرس زمانه سراسر فريبست و بس

 سپردن بدو دل سزاوار نيست جهان را نمايش چو كردار نيست



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  38
 

 
 

 

 كه بر مهتر او چنان بد رسيد بترسيد ازو يار هومان چو ديد

 دوان ترجمانان هر دو سپاه چو شد كار هومان ويسه تباه

 چو پيش بت چين برهمن شدند ستايش كنان پيش بيژن شدند

 كه پيمان همانست و بگشاد بند از گزند بدو گفت بيژن مترس

 ز من هرچ ديدى بديشان بگوى تو اكنون سوى لشكر خويش پوى

 زه بر كمانه كوه كنابد به ب بشد ترجمان بيژن آمد دمان

 توران سپاهه نبودش گذر جز ب چو بيژن نگه كرد زان رزمگاه

 كه يابند زان كار يك سر نشان بترسيد از انبوه مردم كشان

 بسنده نباشد مگر با گروه جنگ اندر آيند برسان كوهه ب

 بخفتان هومان بپوشيد بر برآهخت درع سياوش ز سر

 درفش سر نامداران بدست بران چرمه پيل پيكر نشست

 بران بخت بيدار و فرخ زمين برفت و بران دشت كرد آفرين

 درفش و نشان سپهدار تور لشكر ز دور بانانچو آن ديده

 بشادى خروشيدن آراستند بديدند زان ديده برخاستند

 نزديك پيران بكردار دوده ب طاليه هيونى برافگند زود

 دوان آمد از مركز كارزار پيروزى شهرياره كه هومان ب

 تنش غرقه مانده بخاك اندرون درفش سپهدار ايران نگون

 هومان نهاده سپهدار گوشه ب همه لشكرش بر گرفته خروش

 رسيد اندران سايه تاج و گاه بيژن ميان دو رويه سپاه چو

 بگفت آنچ ديد از بد بدگمان توران رسيد آن زمان ترجمانه ب

 كه شد تيره آن فّر شاهنشهى پيران رسيد آگهىه هم آنگه ب

 نگونسار كرد آن درفش سياه سبك بيژن اندر ميان سپاه

 آن درفش سياهنگون يافتند  ايران سپاه بانانچو آن ديده
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 و زان ديده گه نعره برداشتند سوى پهلوان روى برگاشتند

 طاليه سوى پهلوان برفگند و ز آنجا هيونى بسان نوند

 درفش سيه را سر آورده زير پيروزى آمد چو شيره كه بيژن ب

 بهر سو خروشان و هر سو دوان چو ديوانگان گيو گشته نوان

 همى ماتم آورد هنگام سور همى آگهى جست زان نيو پور

 دمان پيش فرزند بنهاد روى چو آگاهى آمد ز بيژن بدوى

 ز اسب اندر آمد چنان چون سزيد چو چشمش بروى گرامى رسيد

 همى آفرين خواند بر دادگر بغلتيد و بنهاد بر خاك سر

 دلير و جوان و خردمند را بر باز فرزند راه گرفتش ب

 ستايش كنان بر گرفتند راه شاهو زآنجا دمان سوى ساالر 

 نبيره فرود آمد از اسب تور چو ديدند مر پهلوان را ز دور

 فتراك بره سر گرد هومان ب پر از خون سليح و پر از خاك سر

 همى ياد كرد آن كجا رفته بود پيش نيا رفت بيژن چو دوده ب

 پيش سپهدار گودرز برده ب سليح و سر و اسب هومان گرد

 كه گفتى برافشاند خواهد روان چنان شاد شد پهلوانز بيژن 

 بران اختر و بخت بيدار بر دار برداه گرفت آفرين پس ب

 كه تاج آر با جامه خسروان گنجور فرمود پس پهلوانه ب

 درفشان چو خورشيد تاج و كمر گهر بافته پيكر و بوم زر

 پرى روى زّرين كمر ده غالم ده اسب آوريدند زّرين لگام

 زيره كسى ناوريد اژدهايى ب بدو داد و گفت از گه سام شير

 هم بر شكسته دل شاه تركان ب گشادى سپه را بدين جنگ دست

 دمان و دنان بادپايان بزير همه لشكر شاه ايران چو شير
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 کردن نستیهن و کشته شدن او شبیخون

 چشمدل از درد خسته پر از آب  و ز اندوه پيران بر آورد خشم

 كه اى نامور گرد فرياد رس نستيهن آنگه فرستاد كسه ب

 كين برادر نسازى درنگه ب سزد گر كنى جنگ را تيز چنگ

 خون رود جيحون كنىه زمين را ب ايرانيان بر شبيخون كنىه ب

 كمر بسته بر كينه و كارزار ببر ده هزار آزموده سوار

 گاز آورىه ب سر دشمنان را مگر كين هومان تو باز آورى

 سپه را يكى سوى هامون بساز نزديك لشكر فرازه چو رفتى ب

 كه از خون زمين رود جيحون كنم بدو گفت نستيهن ايدون كنم

 ز جوش سواران بجوشيد دشت دو بهره چو از تيره شب در گذشت

 بدان تاختن گردن افراختن گرفتند تركان همه تاختن

 بياورد نزديك ايران سپاه خواهچو نستيهن آن لشكر كينه 

 بديد بانشديده گهچو از ديده سپيده دمان تا بدانجا رسيد

 سبك سوى گودرز بشتافتند آگهان آگهى يافتندچو كار

 كه گويى ندارند گويا زبان كه آمد سپاهى چو كوه روان

 سپهدار داند كه آن چون بود بران سان كه رسم شبيخون بود

 كه بيدار باشيد و روشن روان پس پهلوانلشكر بفرمود ه ب

 ابا تيغ زن لشكر نيو را بخواند آن زمان بيژن گيو را

 شكسته دل دشمن از نام تو بدو گفت نيك اختر و كام تو

 ازين نامداران و مردان من ببر هرك بايد ز گردان من

 زيره مردى به سپاه اندر آور ب پذيره شو اين تاختن را چو شير

 دليران و پرخاش جويان هزار كرد بيژن ز لشكر سوارگزين 
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 دو لشكر پر از كينه و رزمساز رسيدند پس يك بديگر فراز

 يكى ابر بست از بر تيره خاك همه گرزها بر كشيدند پاك

 بپوشيد ديدار توران سپاه فرود آمد از كوه ابر سياه

 كزو لشكر ترك شد ناپديد سپهدار چون گرد تيره بديد

 برآمد خروش از مهان و ز كه زهه كمانها بفرمود كردن ب

 درفش سر ويسگان را بديد نستيهن اندر رسيده چو بيژن ب

 زمين شد بكردار درياى خون هوا سر بسر گشته زنگارگون

 زير پى اسب غرقه بخونه ب ز تركان دو بهره فتاده نگون

 رسيد از گشاد و بر بيژنا يكى تير بر اسب نستيهنا

 رسيد اندرو بيژن جنگجوى روىه ز درد اندر آمد تگاور ب

 تهى ماند ازو مغز و برگشت كار عمودى بزد بر سر ترگ دار

 كه هر كو ببندد كمر بر ميان ايرانيانه چنين گفت بيژن ب

 كمان بر سرش بر كنم پاك پست بجز گرز و شمشير گيرد بدست

 اندبهرههنر پاك بى جنگ ازه ب اندكه تركان بديدن پرى چهره

 كشيدند لشكر پرنداوران دليرى گرفتند كنداوران

 فگنده ز تنها جدا مانده سر چو پيالن همه دشت بر يكدگر

 دمان از پس اندر گرفتند راه توران سپاهه ازان رزمگه تا ب

 برادر بدو گشت گيتى سياه چو پيران نديد آن زمان با سپاه

 آوردگاهه هيونى بتازد ب رزمگاهكار آگهان گفت زين ه ب

 و گرنه دو ديده ز سر بر كنم كه آرد نشانى ز نستيهنم

 برفت و بديد و بيامد دمان هيونى برون تاختنت آن زمان

 ابا نامداران توران سپاه كه نستيهن آنك بدان رزمگاه

 تن از گرز خسته بكردار نيل بريده سر افگنده برسان پيل
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 نماند آن زمان با سپهدار هوش جوشه پيران برآمد بچو بشنيد 

 ازو دور شد خورد و آرام و خواب همى كند موى و همى ريخت آب

 برآمد خروشيدن هاى هاى بزد دست و بدريد رومى قباى

 همانا كه با تو بدستم نهان همى گفت كاى كردگار جهان

 هور منچنين تيره شد اختر و  كه بگسستى از بازوان زور من

 جوان دالور سوار هژير دريغ آن هژبر افگن گردگير

 سر ويسگان گرد هومان من گرامى برادر جهانبان من

 جنگش پلنگه كه روباه بودى ب جنگه چو نستيهن آن شير شرزه ب

 جنگ اندر آورد بايد سپاهه ب كرا يابم اكنون بدين رزمگاه

 شد زمين آبنوسهوا نيلگون  بزد ناى رويين و بر بست كوس

 بشد روشنايى ز خورشيد و ماه ز كوه كنابد برون شد سپاه

 سپاه اندر آورد و بگرفت جاى سپهدار ايران بزد كّر ناى

 پيش اندرون تيغهاى بنفشه ب ميان سپه كاويانى درفش

 گاو سر ۀابا نيزه و گرز همه نامداران پرخاشخر

 گشت گيتى سياهپيكار تا ه ب سپيده دمان اندر آمد سپاه

 خرگاه خويشه خيمه شد اين آن به ب بنگاه خويشه برفتند زان پس ب

 از انديشه كردن دلش بر دميد زيبد رسيده سپهدار ايران ب

 بكرديم و كشتيم از يشان سران همى گفت كامروز رزمى گران

 دواند سوى شاه تركان هيون گمانى برم زانك پيران كنون

 شاهه رسانم كنون آگهى من ب جنگ سپاهه وزو يار خواهد ب
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 یاری خواستن گودرز از خسرو

 بر آورد خواهم نهان از نهفت نامه را خواند و گفت ۀنويسند

 زبان آورد بر سرت بر گزند اگر برگشايى تو لب را ز بند

 آگاه كردن ز كار سپاهه ب يكى نامه فرمود نزديك شاه

 سخن هرچ پيران بدو گفته بود بودخسرو نمود آن كجا رفته ه ب

 نمودن بدو كار گردان سپهر فرستادن گيو و پيوند و مهر

 بزرگان و فرزانه نيو را ز پاسخ كه دادند مر گيو را

 جنگه بياورد سوى كنابد ب و زان لشكرى كز پسش چون پلنگ

 و زان رزم دل را بپرداختند ازان پس كجا رزمگه ساختند

 سراسر همه ياد كرد اندر اوى جنگجوى ز هومان و نستيهن

 بدان گرز داران توران چه كرد ز كردار بيژن كه روز نبرد

 ز پيكار و جنگ آن كجا رفته بود سخن سر بسر چون همه گفته بود

 نزديك آبه كه با لشكر آمد ب افراسيابه بپردخت زان پس ب

 راهه ايران گذارد سپه را به ب گر او از لب رود جيحون سپاه

 ايا فر خجسته جهان كدخداى تو دانى كه با او نداريم پاى

 سر بر نهد بندگانرا كالهه ب پشت سپاهه مگر خسرو آيد ب

 بخواهد سپه ياور از شاه خويش ور ايدونك پيران كند دست پيش

 بختت رهىه كه با او چه سازد ب خسرو رسد زان سپس آگهىه ب

 ز لهراسب و ز اشكش هوشمند و ديگر كه از رستم ديو بند

 رساند مگر شاه پيروزگر كهتر خبره ز كردار ايشان ب

 بفرمود تا بر ستور نوند مهر اندر آورد و بنده چو نامه ب

 فراوان تگاور برون تاختند نشستنگه خسروى ساختند
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 جوانى بكردار هشيار و پير بفرمود تا رفت پيشش هجير

 پيش هشيوار پور جوانه ب بگفت آن سخن سر بسر پهلوان

 يكى تيز گردان بدين كار دل بدو گفت كاى پور هشيار دل

 همى جست بايد كنونست گاه اگر مر ترا نزد من دستگاه

 برو هم بكردار باد دمان چو بستانى اين نامه هم در زمان

 من بر شهريار ۀببر نام شب و روز ماساى و سر بر مخار

 برون آمد از پيش فرخ پدر بره پدرود كردن گرفتش به ب

 اسب تگاور نشانده سبكشان ب ز لشكر دو تن را بر خويش خواند

 هر منزلى بر هيونى دگره ب برون شد ز پرده سراى پدر

 چه تاريكئ شب چه تابنده هور خور و خواب و آرامشان بر ستور

 يك هفته نزديك شاه آمدنده ب راه آمدنده بران گونه پويان ب

 كس آمد بر خسرو نامدار راه ايران بيامد سوار چو از

 چه مايه دليران گستاخ را پذيره فرستاد شّماخ را

 كه اى پهلوان زاده شير گير بپرسيد چون ديد روى هجير

 نزديك شاه جهانه رسيدى ب درو دست بارى كه بس ناگهان

 اسبش ز درگاه بگذاشتنده ب بفرمود تا پرده برداشتند

 نگه كرد پيشش بماليد روى آمد چو خسرو بدوىهجير اندر 

 هزاران هجير آفرين خواندش بپرسيد بسيار و بنشاندش

 بسر بر نهادش چو رخشنده ماه ز گوهر يكى تاج پيروزه شاه

 ز هر يك يكايك بپرسيد شاه ز گودرز و ز مهتران سپاه

 همه كار لشكر برو كرد ياد خسرو بداده درود بزرگان ب

 جوان خردمند روشن روان پهلوان مۀداد پس نابدو 

 بفرمود تا نامه بر خواندند نويسنده را پيش بنشاندند
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 ز ياقوت رخشان دهان هجير خسرو دبيره چو برخواند نامه ب

 كه دينار و ديبا بيار از نهفت گنجور گفته بياگند و زان پس ب

 ناپديدهمى ريخت تا شد سرش  بياورد بدره چو فرمان شنيد

 چنانچون بود از در شهريار بياورد پس جامه زرنگار

 ابا زين زّرين ده اسب هژير هميدون ببردند پيش هجير

 درم داد و دينار و هر گونه چيز يارانش بر خلعت افگند نيزه ب

 نشستنگه مى بياراستند ازان پس چو از جاى برخاستند

 مى بدستگرفتند يك سر همه  هجير و بزرگان خسرو پرست

 همى راى زد خسرو از بيش و كم همه نشستند يك روز و يك شب ب

 پيش جهان داور آمد نخسته ب شبگير خسرو سر و تن بشسته ب

 بارندگىه دو ديده چو ابرى ب بندگى ۀبپوشيد نو جام

 همى آفرين خواند بر دادگر دو تايى شده پشت و بنهاد سر

 جست ديهيم و تخت مهىبدو  ازو خواست پيروزى و فّرهى

 درد از دو ديده فرو ريخت آبه ب يزدان بناليد ز افراسيابه ب

 نشست از بر گاه شاهنشهى و ز آنجا بيامد چو سرو سهى

 پاسخ نامه گودرز از خسرو

 سخنهاى بايسته با او براند دبير خردمند را پيش خواند

 خوب و زشتپديد آوريد اندرو  چو آن نامه را زود پاسخ نوشت

 كزو ديد نيك و بد روزگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 كه جاويد بادى و روشن روان دگر آفرين كرد بر پهلوان

 همه راى و دانش همه جنگ و جوش خجسته سپهدار بسيار هوش

 فروزنده كاويانى درفش خداوند گوپال و تيغ بنفش
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 گردان ماكه پيروز بودند  سپاس از جهاندار يزدان ما

 ز دشمن برآورد ناگاه دود از اختر ترا روشنايى نمود

 بزرگان فرزانه و نيو را نخست آنك گفتى كه مر گيو را

 امچه مايه ورا پندها داده امنزديك پيران فرستادهه ب

 نجست اندرين كار پيوند من نپذيرفت ازان پس خود او پند من

 پيشين برآورد كينچو دستور  سپهبد يكى داستان زد برين

 بخت بد آراستسته ز نيكى ب كه هر مهترى كو روان كاستست

 كه پيران دل از كين نخواهد تهى مرا زان سخن پيش بود آگهى

 نجستم همى ژرف پيكار او و ليكن ازان خوب كردار او

 مهره توران گرايد به كه پيران ب كنون آشكارا نمود اين سپهر

 دلش را تو از مهر او بر متاب افراسيابكنون چون نبيند جز 

 بكوشش نرويد ز خارا گيا گر او بر خرد برگزيند هوا

 از آزادگان خوب گفتن سزاست تو با دشمن از خوب گويى رواست

 گرز گرانه كجا ياد كردى ب و ديگر ز پيكار جنگ آوران

 ز كوشش نمودن بران رزمگاه ز نيك اختر و گردش هور و ماه

 روز نبرده تو پيروز باشى ب اين درستست كز كار كردمرا 

 جنگ اندرون باشدش كيمياه ب نبيره كجا چون تو دارد نيا

 چنانچون بود نامدار و دلير ز شيران چه زايد مگر نّره شير

 بسندست يزدان نگهدار تو بيداد بر نيست اين كار توه ب

 باشى سپاسازو دار تا زنده  تو زور و دليرى ز يزدان شناس

 سپه را همى بگذراند ز آب سديگر كه گفتى كه افراسياب

 ايران نهادست روىه سپاهش ب ز پيران فرستاده شد نزد اوى

 كنون باز پاسخ فگنديم بن همانست يك سر كه گفتى سخن
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 هر كار شايسته كار منه ب بدان اى پر انديشه ساالر من

 جنگه زان كرد كآيد بر ما بنه  كه او بر لب رود جيحون درنگ

 فراز آمدش از دو رويه كمين كه خاقان برو لشكر آرد ز چين

 پراگنده بر گرد توران سران و ديگر كه از لشكران گران

 ازان بر لب رود جيحون كشيد بدو دشمن آمد ز هر سو پديد

 مهر گوان دل بياراستىه ب پنجم سخن كآگهى خواستىه ب

 چو رستم سپهبد دمنده نهنگ اشكش تيز چنگ چو لهراسب و چون

 هر كار با بخت همراه باشه ب بدان اى سپهدار و آگاه باش

 ز كشمير و كابل برآورد گرد كزان سو كه شد رستم شيرمرد

 برآمد ز خوارزم يك سر خروش و زان سو كه شد اشكش تيز هوش

 روىسوى شهر گرگان نهادست  رزم اندرون شيده برگشت ازوىه ب

 همه مهتران بر گشادند راه و زان سو كه لهراسب شد با سپاه

 شد آن پادشاهى همه ساخته االنان و غز گشت پرداخته

 ز جيحون بدين سو گذارد سپاه راهه گر افراسياب اندر آيد ب

 نماند بجز باد در مشت اوى بگيرند گردان پس پشت اوى

 و فرخنده بنياد خويشبر و بوم  تو بشناس كو شهر آباد خويش

 دشمن سپارد نهد پيش پاىه ب جاىه بگفتار پيران نماند ب

 من روز و شبه كه نايد خبر زو ب نجنباند او داستان را دو لب

 كه او بگذراند سپه را ز رود بدان روز هرگز مبادا درود

 نبيند كس اين روز تاريك و تنگ جنگه بما بر كند پيش دستى ب

 ببندد دمنده سپهدار طوس اكنون كه بر پيل كوسبفرمايم 

 خورشيد سره بگيرد بر آرد ب دهستان و گرگان و آن بوم و بر

 پشت سپاهه بيارى بيايم ب من اندر پى طوس با پيل و گاه
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 سپه را بياراى و زو كينه جوى تو از جنگ پيران مبر تاب روى

 باد در مشت اوىجدا ماند شد  چو هومان و نستيهن از پشت اوى

 بخواهد بفرمان و زان بر مگرد گر از نامداران ايران نبرد

 مكن بد دلى پيش او شو چو شير چو پيران نبرد تو جويد دلير

 بجاى آر دل روى ازو برمتاب پيكار منديش ز افراسيابه ب

 نبايد كه برتابى از جنگ روى جنگ اندرون جنگجوىه چو آيد ب

 نگر دل ندارى بدين كار تنگ جنگه باشى ببريشان تو پيروز 

 كه پيروز باشى تو در كارزار چنين دارم اوميد از كردگار

 پشت سپاه اندر آرم سپاهه ب هميدون گمانم كه چون من ز راه

 خورشيد تابان برآورده نامه ب بريشان شما رانده باشيد كام

 درود فراوان فرستاد شاه ز كاوس و ز طوس نزد سپاه

 فرستاده را داد و كرد آفرين بران نامه بنهاد خسرو نگين

 سپاه آراستن خسرو 

 سپهبد همى راى زد با وزير چو از پيش خسرو برون شد هجير

 سراسر همه رزم بد راى شاه ز بس مهربانى كه بد بر سپاه

 بجنباند از جاى و بگذارد آب همى گفت اگر لشكر افراسياب

 مرا رفت بايد همينست راى جاى سپاه مرا بگسالند ز

 بفرمود تا تيز لشكر براند همانگه شه نوذران را بخواند

 همه دشت خوارزم لشكر كشيد بسوى دهستان سپه بركشيد

 جنگ اندر آيد بسان پلنگه ب نگهبان لشكر بود روز جنگ

 خروشيدن ناى رويين و كوس تبيره برآمد ز درگاه طوس

 زمين سم اسبان نهفتن گرفت فتسپاه و سپهبد برفتن گر
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 بماند از نهيب سواران بپاى تو گفتى كه خورشيد تابان بجاى

 بشد روشنايى ز خورشيد و ماه دو هفته همى رفت زان سان سپاه

 ز جنبيدن شاه پيروز گر پراگنده بر گرد كشور خبر

 سبك شاه رفتن بسيچيد تفت چو طوس از در شاه ايران برفت

 همه نامداران و كنداوران هزار از گزيده سرانابا ده 

 ابا نامداران پرخاش جوى نزديك گودرز بنهاد روىه ب

 ابا تخت و با تاج شاهنشهى ابا پيل و با كوس و با فّرهى

 گرازان و خندان و دل شادمان هجير آمد از پيش خسرو دمان

 تو گفتى همى برنوردد زمى ابا خلعت و خوبى و خّرمى

 برآمد خروشيدن كّر ناى نزديك پرده سراىه چو آمد ب

 زمين پر ز آهن هوا پر ز زر پذيره شدندش سران سر بسر

 ز ماه و ز ناهيد و ز مشترى چرخ اندرون داورىه چو خيزد ب

 ابا زنگ زرين و پيالن و كوس بياراست لشكر چو چشم خروس

 خسروانبگفت آنچ ديد از شه  چو آمد بر نامور پهلوان

 همى گفت از رادى و پند اوى نوازيدن شاه و پيوند اوى

 چگونه ز پيغام بگشاد چهر كه چون بر سپه گستريدست مهر

 گودرز داد و درود مهانه ب پس آن نامه شهريار جهان

 بماليد بر نامه بر چشم و روى نوازيدن شاه بشنيد ازوى

 خواننده ياد سخنها برو كرد چو بگشاد مهرش بخواننده داد

 بفرمان ببوسيد روى زمين سپهدار بر شاه كرد آفرين

 شبگير بنشست و بگشاد دره ب بود آن شب و راى زد با پسره ب

 برفتند بر سر نهاده كاله همه نامداران لشكر پگاه

 بياورد و بنهاد پيش دبير شاه فّرخ هجير ۀپس آن نام
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 همى خواند پيش سپاهز نامه  دبير آن زمان پند و فرمان شاه

 ديوان دينار دادن نشانده ب سپهدار روزى دهان را بخواند

 لشكرگه آورد يك سر گروهه ب كوهه ز اسبان گله هرچ بودش ب

 جوشن و خود زر ورهمان مايه در گنج دينار و تيغ و كمر

 چو آمد گه نام جستن پديد روزى دهان داد يك سر كليده ب

 سوار و پياده شد آراسته خواسته برافشاند بر لشكر آن

 زمين از پى باد پايان ستوه يكى لشكرى گشن برسان كوه

 همه غرقه در آهن و زّر و سيم بيمه دل شير غّران از يشان ب

 كين آختنه دل و گوش دادن ب بفرمودشان جنگ را ساختن

 بر انبوه لشكر بكردار كوه برفتند پيش سپهبد گروه

 زمين تيره ديد آسمان الژورد كرد ساالر مردبريشان نگه 

 نياراست كس رزمگاهى چنين چنين گفت كز گاه رزم پشين

 پيالن جنگى و شيران نره ب زره سيم و به اسب و سليح و به ب

 چينه نپيچيم از ايدر عنان تا ب اگر يار باشد جهان آفرين

 نشاندرامش ه ابا نامداران ب چو بنشست فرزانگان را بخواند

 همى با يالن جنگ را كرد راى همى خورد شادى كنان دل بجاى

 نامه نوشتن پیران به گودرز و آشتی خواستن

 كه ساالر ايران چه افگند بن پيران رسيد آگهى زين سخنه ب

 سوى چاره برگشت و بند و فريب ازان آگهى شد دلش پر نهيب

 كينه جستن رهىبجست اندر آن  ز دستور فرخنده راى آنگهى

 نويسد سوى پهلوان دلپذير يكى نامه فرمود پس تا دبير

 يزدان پناهش ز ديو سترگه ب سر نامه كرد آفرين بزرگ
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 بخواهم همى آشكار و نهان دگر گفت كز كردگار جهان

 جهاندار بردارد اين كينه گاه مگر كز ميان دو رويه سپاه

 كينه بياراستىه گيتى بكه  اگر تو كه گودرزى آن خواستى

 چه گويى چه باشد سرانجام تو كام تو گهبرآمد ازين كينه

 ز خويشان نزديك و شيران من نگه كن كه چندان دليران من

 ز يزدان ندارى همى شرم و باك فگندى بخاك سرانشانتن بى

 كنون آنچ جستى همه يافتى ز مهر و خرد روى برتافتى

 بخون ريختن چند باشى دلير كينه سير گه آمد كه گردى ازين

 چه مايه تبه شد بدين كارزار نگه كن كز ايران و توران سوار

 سر زندگان چند بايد بريد ناپديد ایبكين جستن مرده

 ز كين جستن آسايش آيد ترا گه آمد كه بخشايش آيد ترا

 گيتى درون تخم كينه مكاره ب اگر بازيابى شده روزگار

 ز خون ريختن بازكش خويشتن مرنجان و مگذار تنروانت 

 كزو نام زشتى بماند بسى پس از مرگ نفرين بود بر كسى

 و گر تو بدان سر شوى شاد كام نبايد كه زشتى بماندت نام

 ببودن نماند فراوان اميد هر آنگه كه موى سيه شد سپيد

 رزمگاهجنگ اندر آيد بدين ه ب بترسم كه گر بار ديگر سپاه

 جاىه رفته روان تن بمانده به ب نبينى ز هر دو سپه كس بپاى

 نگون بخت گر گيتى افروز كيست ازان پس كه داند كه پيروز كيست

 بدين رزمگه با من آويختن ور ايدونك پيكار و خون ريختن

 همى از پى شهر ايران كنى كزين سان همى جنگ شيران كنى

 افراسيابه نوندى فرستم ب اندر شتاببگو تا من اكنون هم 

 ببخشيم و پس درنورديم كين بدان تا بفرمايدم تا زمين
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 ببخشش همى داشت گيتى نگاه گاه منوچهر شاهه چنانچون ب

 بگو تا كنيم آن ز تركان تهى هران شهر كز مرز ايران نهى

 دادگر خسروكه فرمود كى و ز آباد و ويران و هر بوم و بر

 در غرچگان از بر بوم ُبست كوه اندر آيد نخسته ايران باز 

 هميدون در بلخ تا اندرآب دگر طالقان شهر تا فارياب

 سر مرز ايران و جاى كيان دگر پنجهير و در باميان

 نهادست نامش جهان كدخداى دگر گوزگانان فرخنده جاى

 همينست ازين پادشاهى نشان دگر موليان تا در بدخشان

 كه با شهر ختالن برايد برم فروتر دگر دشت آموى و زم

 بخارا و شهرى كه هستش بگرد چه شگنان و ز ترمذ ويسه گرد

 نجويد كس آن پادشاهى بنيز هميدون برو تا در سغد نيز

 سپارم بدو كشور نيمروز و زان سو كه شد رستم گردسوز

 راهسوى باختر برگشاييم  ز كوه و ز هامون بخوانم سپاه

 نداريم تاريك ازين پس روان بپردازم اين تا در هندوان

 شما را بود آن همه زين شمار ز كشمير و ز كابل و قندهار

 اال نان و غر در سپارم بدوى و زان سو كه لهراسب شد جنگجوى

 و الف جنگخسرو سپاريم بىه ب ازين مرز پيوسته تا كوه قاف

 بپردازم اكنون سراسر زمين و زان سو كه اشكش بشد همچنين

 ز هر سو بر خويش خوانم رمه و زان پس كه اين كرده باشم همه

 كزين پس نباشم بدانديش تو سوگند پيمان كنم پيش توه ب

 مهر و وفا دل بياراستيمه ب بدانى كه ما راستى خواستيم

 كه ما را ز كينه بپيچيد سر سوى شاه تركان فرستم خبر

 يكى نامه بنويس و بنماى چهر مهره نزديك خسرو بهميدون تو 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  53
 

 
 

 

 ز خون ريختن با تو گفتار من چنين از ره مهر و پيكار من

 ز من خواسته هرچ خسرو بخواست چو پيمان همه كرده باشيم راست

 در كين ببندد مگر بر سپاه فرستم همه سر بسر نزد شاه

 فرستاده و داده چيزگروگان  ازان پس كه اين كرده باشيم نيز

 بدوزم بدست وفا چشم كين بپيوندم اين مهر و آيين و دين

 ز بد گوهر تور و سلم سترگ كه بشكست هنگام شاه بزرگ

 كجا ايرج نامور كشته شد فريدون كه از درد سرگشته شد

 ازان پس برين نامه كن نزد شاه نيكى بخواهه ز من هرچ بايد ب

 سستى گمانى برند انجمنه ب مننبايد كزين خوب گفتار 

 سرانجام نيكى بجويم همى مهر اين نگويم همىه كه من جز ب

 مردانگى نام از آن تو پيشه ب مرا گنج و مردان از آن تو بيش

 بيداد هر جاى خون ريختنه ب و ليكن بدين كينه انگيختن

 بكوشم كه كين از ميان بگسلم بسوزد همى بر سپه بر دلم

 بترسم همى آشكار و نهان ديگر كه از كردگار جهانسه 

 گزافه نبردارد اين شور و شر كه نپسندد از ما بدى دادگر

 نجويى همه ژرف كردار من اگر سر بپيچى ز گفتار من

 نخواهى بگفتار كردن نگاه گناهگنهكار دانى مرا بى

 جز از كينه گستردنت راى نيست كجا داد و بيداد نزدت يكيست

 گرز گرانه كسى كو گرايد ب گزين كن ز گردان ايران سران

 گزينم چو بايد ز بهر نبرد هميدون من از لشكر خويش مرد

 سران را ز سر سوى گاز آوريم همه يك بديگر فراز آوريم

 بگرديم يك با دگر كينه خواه آوردگاهه هميدون من و تو ب

 ز آويختن آسايش آينده ب ز خون ريختن گناهانمگر بى
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 وزو بر دل آزار دارى همى كسى كش گنهكار دارى همى

 ببايدت پيمان يكى نيز كرد روز نبرده پيش تو آرم به ب

 شود بخت گردان تركان نگون كه بر ما تو گر دست يابى بخون

 نسوزى برو بوم و گاه مرا نيازارى از بن سپاه مرا

 نسازى بريشان كمندكمين را  توران شونده گذرشان دهى تا ب

 دهد مر مرا اختر نيك بر و گر من شوم بر تو پيروزگر

 نگيريم خشم و نجوييم كين ايرانيان بر كمينه نسازم ب

 گذارم يكايك سوى شاهشان سوى شهر ايران دهم راهشان

 شوند ايمن از جان و ز خواسته از يشان نگردد يكى كاسته

 دگرگونه خواهى همى كار كرد ور ايدونك زينسان نجويى نبرد

 جنگ اندر آره سپه را سراسر ب انبوه جويى همى كارزاره ب

 تو باشى بدان گيتى آويخته هران خون كه آيد بكين ريخته

 بخواند آن گرانمايه فرزند را ببست از بر نامه بر بند را

 يكى نام رويين و رويينه تن پسر بد مر او را سر انجمن

 سخن گوى هشيار و پاسخ شنو گودرز شو بدو گفت نزديك

 فرستاده با ده سوار دگر چو رويين برفت از در نامور

 پهلوان ۀدمان تا سراپرد بيامد خردمند روشن روان

 سوى پهلوان سپه كس دويد درگه رسيده چو رويين پيران ب

 دمان از پس پرده آمد جوان فرستاده را خواند پس پهلوان

 بكش كرد و سر پيش بنهاد پست را ديد دستبيامد چو گودرز 

 آغوش تنگ اندر آورد زوده ب سپهدار برجست و او را چو دود

 ز گردان و ز شاه و ز كشورش ز پيران بپرسيد و ز لشكرش

 بياورد و بگزارد پيغام خويش خردمند رويين پس آن نامه پيش
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 نامه بودگودرز گفت آنچ در ه ب دبير آمد و نامه بر خواند زود

 همه نامداران فرو ماندند گودرز بر خواندنده چو نامه ب

 نمودن بدو راه و پيوند خوب ز بس چرب گفتار و ز پند خوب

 چه آورد و ز پند نيكو چه داد خردمند پيران كه در نامه ياد

 كه اى پور ساالر و فرخ جوان رويين چنين گفت پس پهلوانه ب

 پس اين پاسخ نامه بايدت جست نخستتو مهمان ما بود بايد 

 نشستنگه خسروى ساختند سرا پرده نو بپرداختند

 خورشها و رامشگران خواستند ديباى رومى بياراستنده ب

 نبشته ابا راى زن موبدان پر انديشه گشته دل پهلوان

 سخن هرچ نيكوتر آن خواستند همى پاسخ نامه آراستند

 همى نامه را پاسخ افگند پى بيك هفته گودرز با رود و مى

 بگشتى سپهبد گه نيم روز ز باال چو خورشيد گيتى فروز

 فرستاده را پيش خود خواستى مى و رود و مجلس بياراستى

 پاسخ نامه پیران از گودرز

 نويسنده را خواند ساالر شاه چو يك هفته بگذشت هشتم پگاه

 كينه بكشته نّوى به درختى ب بفرمود تا نامه پاسخ نوشت

 دگر پاسخ آورد يك سر درست سر نامه كرد آفرين از نخست

 دره شنيديم گفتار تو در ب كه برخواندم نامه را سر بسر

 يكايك همه هرچ بردى تو نام رسانيد رويين بر ما پيام

 همى زين چنين چرب گفتار تو و ليكن شگفت آمدم كار تو

 ترا از خرد مايه نيستروان  دلت با زبان هيچ همسايه نيست

 چنين تو سخن پر نگار آورى هر جاى چربى بكار آورىه ب
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 گمان بر تو بر مهربانى برد كسى را كه از بن نباشد خرد

 نمايد چو تابد برو آفتاب كه از دور آب زمينىچو شوره

 كه هنگام گرزست و تيغ و كمند و ليكن نه گاه فريبست و بند

 گه پاسخ و روز گفتار نيست پيكار نيست مرا با تو جز كين و

 نه جاى فريبست و پيوند و مهر نگر تا چه سان گردد اكنون سپهر

 كرا بر دهد بخت پيروز هور كرا داد خواهد جهاندار زور

 خرد يار كن بخت را پيش رو و ليكن بدين گفته پاسخ شنو

 ز يزدان و ز گردش رستخيز نخست آنك گفتى كه از مهر نيز

 دلم گشت ازين كار بيداد تنگ نخواهم كه آيد مرا پيش جنگ

 بدان گه كه اين گفته برلب گذاشت دلت با زبان آشنايى نداشت

 ترا پيش دستى نبودى بخون دلت اندرونه اگر داد بودى ب

 نبودى بخون ريختن هيچ سست كه ز آغاز كار اندر آمد نخست

 ايران هشيوار مردان نيواز  پيش تو گيوه نخستين كه آمد ب

 ز كشور دمان تا دگر كشورى بسازيده مر جنگ را لشكرى

 سپه را تو بر كندى از جاى خويش تو كردى همه جنگ را دست پيش

 فرجام آرام بيش آمدىه ب خرد ار پس آمد تو پيش آمدى

 راه خرده ترا نگذارند ب و ليكن سرشت بد و خوى بد

 بد كردن آن تخمه اندر خورسته ب گوهرستبدى خود بدان تخمه در 

 چه آمد ز تور از پى تاج و تخت شنيدى كه بر ايرج نيك بخت

 سراسر بگسترد بيداد و كين چو از تور و سلم اندر آمد زمين

 نفرين ايشان دو لبه گشادى ب فريدون كه از درد دل روز و شب

 خردازان نامداران اندك  افراسياب آمد آن مهر بده ب

 قبادهميدون ابا نوذر و كى ز سر با منوچهر نو كين نهاد
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 برآورد از ايران آباد گرد س كى كرد خود آنچ كردوكاوه ب

 فگند اين چنين كينه نو دراز كين سياوش بازه ازان پس ب

 جان شيرين بداد گنهكه او بى نيامد بدانگه ترا داد ياد

 ايران شدند اندرين كين تباهاز  چه مايه بزرگان كه از تخت و گاه

 خون ريختن كس نبندد كمره ب و ديگر كه گفتى كه با پير سر

 هر كار ديده فراز و نشيبه ب پر فريب ۀبدان اى جهان ديد

 بدان داد با بخت گردن فراز كه يزدان مرا زندگانى دراز

 ز كينه برآرم بخورشيد گرد روز نبرده كه از شهر توران ب

 ز تن بگسالند مگر جان من زانك يزدان منبترسم همى 

 بر و بومتان ناسپرده بپاى من اين كينه را ناوريده بجاى

 دلت اندرون بيم و باكه نبينم ب سديگر كه گفتى ز يزدان پاك

 فرجام تنه گرفتار كردى ب ندانى كزين خيره خون ريختن

 اگر باز گردم ز پيكار تو من اكنون بدين خوب گفتار تو

 بپرسد ازين گردش روزگار هنگام پرسش ز من كردگاره ب

 ترا دادم و زور و فرزانگى كه ساالرى و گنج و مردانگى

 نبستى چرا پيش ايرانيان وش كمر بر ميانوكين سياه ب

 بپرسد ز من داور دادگر هفتاد خون گرامى پسره ب

 چه گويم چرا بازگشتم ز كين پيش جهان آفرينه ز پاسخ ب

 كه افگندى اى پير ساالر بن وش چهارم سخنوكار سياز 

 نشايد ستد زنده را جان پاك كه گفتى ز بهر تنى گشته خاك

 بدل پر ز هر گونه آزارها تو بشناس كين زشت كردارها

 ايدچه مايه كيان را بيازرده ايدكه با شهر ايران شما كرده

 اختنهميشه بسوى بدى ت چه پيمان شكستن چه كين ساختن
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 كه نيكى سراسر بدى كاشتى چو ياد آورم چون كنم آشتى

 ز توران سران را گروگان كنم پنجم كه گفتى كه پيمان كنمه ب

 ببنديم بر خويشتن راه رنج نزديك خسرو فرستيم گنجه ب

 كه فرمان جز اينست ما را ز شاه بدان اى نگهبان توران سپاه

 وش خون ريختنوسياكين ه ب مرا جنگ فرمود آويختن

 روان شرم دارد بديگر سراى چو فرمان خسرو نيارم بجاى

 گشايد برين گفتها بر تو چهر مهره ور اوميد دارى كه خسرو ب

 چو لّهاك و رويين خسرو پرست گروگان و آن خواسته هرچ هست

 سوى شهر ايران گشادست راه نزديك شاهه زودى به گسى كن ب

 بر و بوم آباد فرخ نژاد كردى تو يادششم شهر ايران كه 

 ز هر سو بر خويش خوانم رمه خسرو همهه سپاريم گفتى ب

 تا گشاييم راز اىگر آگه نه نيازرد يزدان ازان بىکترا 

 همه گشت لهراسب را سر بسر مرز خزره سوى باختر تا ب

 جهان شد بكردار رومى پرند سنده سوى نيمروز اندرون تا ب

 برآورد از يشان دم رستخيز نيو با تيغ تيزتهم رستم 

 نزديك شاهه فرستاد رستم ب سر هندوان با درفش سياه

 كه تركان بر آورده بودند سر دهستان و خوارزم و آن بوم و بر

 سوى باختر تاختن ساختند بيابان از يشان بپرداختند

 نزديك مرگه فراز آوريدش ب بباريد بر شيده اشكش تگرگ

 فرستاد نزديك خسرو بنيز و ز خواسته چند چيز اسيران

 بدين مركز نام و ننگ اندريم جنگ اندريمه وزين سو من و تو ب

 ازين نامداران و مردان گرد يك جنگ ديدى همه دستبرده ب

 رهانم ترا زين همه گفت و گوى روىه ور ايدونك روى اندر آرى ب
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 گردانم اين رزمگاهبخون غرقه  بنيروى يزدان و فرمان شاه

 نگه كن بدين گردش هور و ماه تو اى نامور پهلوان سپاه

 سر بخت تركان بگاز آمدست كه بند سپهرى فراز آمدست

 چه آرد جهان آفرين بر سرت نگر تا ز كردار بدگوهرت

 مكافات بد را بد آيد پديد زمانه ز بد دامن اندر كشيد

 از خردمند مردم نيوشسخن  تو بنديش هشيار و بگشاى گوش

 سواران شمشير زن صد هزار بدان كين چنين لشكر نامدار

 بافسون نگردند ازين رزمگاه همه نامجوى و همه كينه خواه

 فگندى وفا را بسوگند بن زمانه برآمد بهفتم سخن

 خرد را روانت خريدار نيست بپيمان مرا با تو گفتار نيست

 فرجام هم بشكنىه وفا را ب ازيراك با هرك پيمان كنى

 بگفتار بر تو كس ايمن مباد باده وش بوسوگند تو شد سياه ب

 چه مايه بسختى ترا ياد كرد نبوديش فريادرس روز درد

 از آن تو بيشست مردى و بخت هشتم كه گفتى مرا تاج و تخته ب

 و ليكن دلم را ز مهرست رنج مردان و گنجه هميدون فزونم ب

 گمانجنگ آزمودى مرا بىه ب گمانم كه تا اين زمانمن ايدون 

 تو دانى كنون بازم از پس ببين يافتى روز كين هنرگرم بى

 تنى چند بگزين ز بهر نبرد فرجام گفتى ز مردان مرده ب

 بيارم سواران مردم كشان من از لشكر ترك هم زين نشان

 گسترمنخواهم كه بيداد كين كه از مهربانى كه بر لشكرم

 كه دانى نهان دل و راى خويش تو با مهربانى نهى پاى پيش

 گر از يكدگر بگسالنم سپاه بيازارد از من جهاندار شاه

 كه با من بگردد برين دشت كين نهم آنك گفتى مبارز گزين
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 پر آزار از يشان دل انجمن يكى لشكرى پر گنه پيش من

 بگردم بدين داستانكزيشان  نباشد ز من شاه همداستان

 ببايد زدن سر بسر همگروه انبوه زخمى چو كوهه نخستين ب

 گر ايدونك پيروزى آيد پديد ميان دو لشكر دو صف بر كشيد

 بياريم و سازيم جاى نبرد و گرنه همين نامداران مرد

 من از گفته خود نيم دلگسل ازين گفته گر بگسلى باز دل

 بسنده نخواهى بدن با سپاه آوردگاهه ور ايدونك با من ب

 پيكار خويش دارژرفى نگهه ب سپه خواه و ياور ز ساالر خويش

 ز خويشان نزديك و پيوستگان پراگنده از لشكرت خستگان

 زمان جستن اكنون بدين كار تست بمان تا كندشان پزشكان درست

 و گر جنگ جويى بياراى جنگ اگر خواهى از من زمان و درنگ

 بما بر بهانه نبايدت كرد روز نبرده بدان گفتم اين تا ب

 آمدى درنگكمين كردى و بى جنگ آمدىه كه ناگاه با ما ب

 بخواهم همانست و اكنون همان صد ساليانه من اين كين اگر تا ب

 را يكيست ديدگانشب و روز بى ازين كينه برگشتن اّميد نيست

 فرستاده آمد بسان پرى چو آن پاسخ نامه گشت اسپرى

 ز مردان بگرد اندرش نيز چند كمر بر ميان با ستور نوند

 گوان را همه پيش گودرز برد فرود آمد از باره رويين گرد

 ز لشكر همه نامور بخردان سپهبد بفرمود تا موبدان

 خردمند و روشن روان آمدند بزودى سوى پهلوان آمدند

 بفرمود خواندن همى پهلوان پس آن پاسخ نامه پيش گوان

 شنيدند گفتار فّرخ دبير بزرگان كه آن نامه دلپذير

 همه پند او را سبك داشتند هش و راى پيران تنك داشتند



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  61
 

 
 

 

 ورا پهلوان گزين خواندند گودرز بر آفرين خواندنده ب

 رويين پيران ويسه نژاده ب داده پس آن نامه را مهر كرد و ب

 بفرمود تا خلعت آراستند برخاستندچو از پيش گودرز 

 چه افسر چه شمشير زّرين نيام زّرين ستامه از اسبان تازى ب

 كرا درخور آمد كاله و كمر ببخشيد يارانش را سيم و زر

 سوى لشكر خويش بگرفت راه برفت از در پهلوان با سپاه

 پيش پدر شد چنانچون سزيده ب نزديك پيران رسيده چو رويين ب

 بره جهان ديده پيران گرفتش ب نزديك تختش فرو برد سره ب

 بگفت آنچ ديد اندران رزمگاه چو بگزارد پيغام ساالر شاه

 رخ پهلوان سپه شد چو قير پس آن نامه برخواند پيشش دبير

 تنگى نشيبه بدانست كآمد ب دلش گشت پر درد و جان پر نهيب

 سپه ناپديدبكرد آن سخن بر  شكيبايى و خامشى برگزيد

 راهه كه گودرز را دل نيامد ب ازان پس چنين گفت پيش سپاه

 نيارامدش يك زمان دل ز كين ازان خون هفتاد پور گزين

 بنّوى همى كينه سازد ز بن گر ايدونگ او بر گذشته سخن

 نبندم نخارم ازين كينه سر چرا من به كين برادر كمر

 جدا شد گه كار زار كه از تن هم از خون نهصد سر نامدار

 سوارى چو هومان نبندد كمر كه اندر بر و بوم تركان دگر

 كه شد ناپديد از همه انجمن چو نستيهن آن سرو سايه فگن

 ايرانيان بوم و بره نمانم ب ببايد كنون بست ما را كمر

 برآرم از آن انجمن رستخيز نيروى يزدان و شمشير تيزه ب

 لشكرگه آورد زوده ز هر سو ب بود از اسبان گله هرچ شايسته

 دو اسبه سوار از پس كارزار پياده همه كرد يك سر سوار
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 دينار دادن دل اندر نهاده ب سر گنجهاى كهن برگشاد

 یاری خواست پیران از افراسیاب

 نوندى برافگند هنگام خواب چو اين كرده شد نزد افراسياب

 گرد و سوار و دبيرسخنگوى و  با هش و راى پير اىفرستاده

 كه اى دادگر خسرو نامجوى كه رو شاه توران سپه را بگوى

 بگشت از بر تيره خاك نژند كز آنگه كه چرخ سپهر بلند

 به كس نام شاهى نپيوست نيز چو تو شاه بر گاه ننشست نيز

 كاله و كمر بستن و بخت را نه زيبا بود جز تو مر تخت را

 روز نبرده كه پيش تو آيد ب گردازان كس برآرد جهاندار 

 كشيده سر از جان بيدار تو من گنهكار تو اميكى بنده

 جزين خويشتن را ندانم گناه از من بيازرد شاه خسروز كى

 ندارد ز گفتار بسيار سود كه اين ايزدى بود بود آنچ بود

 راهه كند گردن آزاد و آيد ب اگر نيز بيند مرا زين گناه

 كه گردون چه آورد پيش رهى اكنون بشاه آگهىرسانم من 

 ايرانيان بر ببستيم راهه ب كوه كنابد سپاهه كشيدم ب

 سپهدار گودرز و با او سران و زان سو بيامد سپاهى گران

 توران سپاهه فزون زان نيامد ب كز ايران ز گاه منوچهر شاه

 سپه را دران كوه بشناختند به زيبد يكى جايگه ساختند

 روى اندر آورده بد روى تنگه ب سپه را سه روز و سه شب چون پلنگ

 كه آيد مگر سوى هامون سپاه نجستيم رزم اندران كينه گاه

 سر پهلوانان ما شد نگون نيامد سپاهش ازان كه برون

 هامون نياورد لشكر ز كوهه ب سپهدار ايران نيامد ستوه
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 بجوشيد ازين انجمنكينه ه ب برادر جهاندار هومان من

 ندانم چه آمد بران شير مرد ايران سپه شد كه جويد نبرده ب

 بگرديد با گرد هومان نيو كين جستنش پور گيوه بيامد ب

 سر من ز تيمار او گشته شد ابر دست چون بيژنى كشته شد

 بباغ از گيا يافت خواهد گزند كه دانست هرگز كه سرو بلند

 همه شادمانى شد از درد پست برشكستدل نامداران همه 

 ابا ده هزار آزموده سوار و ديگر چو نستيهن نامدار

 همان بيژنش كند سر در زمان برفت از بر من سپيده دمان

 آوردگاهه غريوان برفتم ب من از درد دل بركشيدم سپاه

 بكرديم يك با دگر همگروه يكى رزم تا شب برآمد ز كوه

 سر از تن جدا شد برين رزمگاه نامداران شاهچو نهصد تن از 

 شمشير تنه دل از درد خسته ب دو بهره ز گردان اين انجمن

 كينه همه پاك بسته ميانه ب ما بر شده چيره ايرانيانه ب

 بخواهد بريدن ز ما پاك مهر بترسم همى زانك گردان سپهر

 كزان نيز برگشتم آسيمه سر و زان پس شنيدم يكى بد خبر

 پشت سپهبد بدين رزمگاهه ب آيد همى با سپاه خسروكه كى

 كه خسرو كند سوى ما بر گذر گر ايدونك گردد درست اين خبر

 نيارم شدن پيش او كينه خواه جهاندار داند كه من با سپاه

 نهد سوى ايران بدين كينه روى مگر شاه با لشكر كينه جوى

 كينه كمر بر ميانه ببندد ب بگرداند اين بد ز تورانيان

 بد آيد نباشد كسى كينه خواه كه گر جان ما را ز ايران سپاه

 بكردار باد دمان بر دميد فرستاده چون گفِت پيران شنيد

 بكردار آتش هيونى بلند نشست از بر بادپاى سمند
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 ره بر نه آرام و خوابه نه دم زد ب نزديك افراسيابه بشد تا ب

 ببوسيد تخت و پيامش بداد آمد چو باد نزديك شاه اندره ب

 دلش گشت پر خون و رخساره زرد درده چو بشنيد گفتار پيران ب

 بدان درد بنهاد پيوسته دل شد از كار آن كشتگان خسته دل

 گريزان و ويران شده كشورش و زان نيز كز دشمنان لشكرش

 تنگبرو بر جهان گشته تاريك و  ز هر سو پلنگ اندر آورده چنگ

 سپه را همه پاى بر جاى ديد چو گفتار پيران ازان سان شنيد

 همانگه فرستاده را در گشاد شبگير چون تاج بر سر نهاده ب

 پاسخ نامه پیران از افراسیاب

 سوى نامور بنده كدخداى بفرمود تا بازگردد بجاى

 كه اى مهربان نيكدل راستگوى چنين پاسخ آورد كو را بگوى

 هر انجمنه سرافراز بودى ب زادى از مادر پاك تنتو تا 

 جاهه توى برتر از پهلوانان ب ترا بيشتر نزد من دستگاه

 سپر كرده جان و فدى كرده تن هميشه يكى جوشنى پيش من

 گزيده ز بهر منى رنج خويش هر كار با گنج خويشه هميدون ب

 دشمن سياه تو كردى دل و بخت ايران سپاهه تو بردى ز چين تا ب

 نبندد كمر چون تو هشيار نيز نبيند سپه چون تو ساالر نيز

 چو تو پهلوان نيز نارد سپهر مهره ز تور و پشنگ ار درايد ب

 گنهكار دارم همى خويشتن نخست آنك گفتى من از انجمن

 به ايران و با ما بگسترد كين آمد ز توران زمين خسروكه كى

 امبدل هرگز اين ياد ناورده امنيازردهبدين من كه شاهم 

 ز تيمار يابد ترا زنگ دل نبايد كه باشى بدين تنگ دل
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 نيامد بدين بد كس آموزگار كه آن بودنى بود از كردگار

 نبيره مخوانش كه باشد دروغ از من نگيرد فروغ خسروكه كى

 نجويم همى زين سخن كيميا نباشم هميدون من او را نيا

 مرا با جهاندار پيكار نيست كار او كس گنهكار نيست بدين

 مرا از تو در دل چه آزار بود چنين بود و اين بودنى كار بود

 ز گرديدن تيره خورشيد و ماه و ديگر كه گفتى ز كار سپاه

 ز هر سو همى گردد اين تيره گرد هميشه چنينست كار نبرد

 ز خورشيد برگهى اندر آرد  خورشيد سره گهى بركشد تا ب

 گهى شاد دارد گهى مستمند بيك سان نگردد سپهر بلند

 گهى با غم و گرم و با آن دهان گهى با مى و رود و رامشگران

 روان را بدين كار بسته مدار تو دل را بدين درد خسته مدار

 ز كين برادر تو سر برمتاب سخن گفتن كشتگان گشت خواب

 پزشكان نداردش سود عالج دلى كو ز درد برادر شخود

 جنگ اندر آيد همى با سپاهه ب سه ديگر كه گفتى كه خسرو پگاه

 كه او پيش دستى نمايد بكار مبيناد چشم كس آن روزگار

 راهه ازان سوى جيحون گذارم ب كه من خود برانم كز ايدر سپاه

 نه گاه و نه تاج و نه بوق و نه كوس نه گودرز مانم نه خسرو نه طوس

 كزان پس نبيند كسى تاج و گاه ايران ازان گونه رانم سپاهه ب

 بسر بر فرود آيمش ناگهان بكى خسرو اين پس نمانم جهان

 كه گريد بدو لشكر و كشورش خنجر ازان سان ببرم سرشه ب

 فراز آيد از گردش روزگار مگر كاسمانى دگر گونه كار

 چيزى نيازه نكردست يزدان ب ترا اى جهان ديده سرفراز

 همه ايزدى هرچ بايدت هست ز مردان و ز گنج و نيروى دست
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 دلير و خردمند و گرد و سوار يكى نامور لشكرى ده هزار

 كه روشن كند جان تاريك تو نزديك توه فرستادم اينك ب

 بچشم يكى ده سوار اندكى از ايرانيان ده و زينها يكى

 گودرز بگسل ز جاىسر و تاج  چو لشكر بنزد تو آيد مپاى

 اسبان جنگى ز پا اندر آره ب همان كوه كو كرده دارد حصار

 آويختنه تو پيروز باشى ب مكش دست از يشان بخون ريختن

 كه نزد تو آيد از يشان بسى گيتى كسىه ممان زنده زيشان ب

 بيامد بر پهلوان سپاه فرستاده بشنيد پيغام شاه

 خميده چو از بار شاخ سمن پيش اندر آمد بسان شمنه ب

 و زان نامداران جنگى سپاه پيران رسانيد پيغام شاهه ب

 فرستاده چون اين سخن باز راند چو بشنيد پيران سپه را بخواند

 كه از غم بباشيد آزاد دل سپه را سراسر همه داد دل

 پر از خون دل و بخت بر گرد بود نهانى روانش پر از درد بود

 همى كاسته ديد در كارزار سوى لشكر شهرياركه از هر 

 جنگه بترسيد كايد يكايك ب هم از شاه خسرو دلش بود تنگ

 چه مايه شگفت اندرين روزگار يزدان چنين گفت كاى كردگاره ب

 جز از تو جهاندار دارنده نيست كرا بر كشيدى تو افگنده نيست

 شهريار كه دانست كآيد يكى خسرو نگر تا جز از كردگاره ب

 مر آن را كه از خويشتن كرد بهر نگه كن بدين كار گردنده دهر

 شود خاك با بخت بيدار مشك برآرد گل تازه از خار خشك

 درده هميشه دل خويش دارد ب آنك از پى آز مرد ترشگفتى

 ندانم چرا بايد اين كينه گاه ميان نيا و نبيره دو شاه

 دو لشكر بروى اندر آورده روى دو شاه و دو كشور چنين جنگجوى
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 كرا بركشد گردش روزگار چه گويى سرانجام اين كارزار

 كه اى روشن دادگر كردگار يزدان بناليد زاره پس آنگه ب

 ابا نامداران توران سپاه گر افراسياب اندرين كينه گاه

 سر بخت ما گشته خواهد شدن بدين رزمگه كشته خواهد شدن

 بدو بازگردد سراسر زمين كينه آيد ز ايران ب خسروچو كى

 برآرد روان كردگار از تنم روا باشد ار خسته در جوشنم

 گرفته كسى راه و آيين من مبيناد هرگز جهان بين من

 ورا زندگانى و مرگش يكيست كرا گردش روز با كام نيست

 رزم ایرانیان و تورانیان به انبوه

 برآمد دم بوق و هندى دراى كّر ناىو زان پس ز ايران سپه 

 زمين آمد از نعل اسبان بجوش دو رويه ز لشكر برآمد خروش

 بپوشيد جوشن همه دشت و كوه سپاه اندر آمد ز هر سو گروه

 جنگه فراز آوريدند لشكر ب دو ساالر هر دو بسان پلنگ

 بباريد تير اندران رزمگاه بكردار باران ز ابر سياه

 چو ابرى كه باران او تير و تيغ شب تيره از تيره ميغ جهان چون

 برو دست ُگردان بخون گشته لعل نعله زمين آهنين كرده اسبان ب

 راهه بريده سرانشان فگنده ب ز بس خسته ُترك اندران رزمگاه

 پى اسب را بر گذشتن نماند بر آوردگه جاى گشتن نماند

 همى موج درياى خونبرآمد  شد هوا نيلگون گونزمين الله

 بداريم گردان برين دشت كين دو ساالر گفتند اگر همچنين

 جز از چرخ گردان و گيهان خداى شب تيره را كس نماند بجاى

 لّهاك فرمود و فرشيدورده ب چو پيران چنان ديد جاى نبرد
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 كسى كاندرين رزمگه درخورست كه چندان كجا با شما لشكرست

 بوند اندرين رزمگه كينه جوى تا بر سه روىسران را ببخشيد 

 سپه را ز دشمن نگهدارتر وزيشان گروهى كه بيدارتر

 شما بر دو رويه بگيريد راه بديشان سپاريد پشت سپاه

 برد لشكر خويش را همگروه لّهاك فرمود تا سوى كوهه ب

 شود تا برآرد بخورشيد گرد هميدون سوى رود فرشيدورد

 گسستند زان لشكر كينه خواه نامداران توران سپاهچو آن 

 تا در پهلوان گهازان ديده باننوندى برافگند بر ديده

 همى داشت هر سو ز دشمن نگاه نگهبان گودرز خود با سپاه

 ز راه كمين برگشادند گرد دو رويه چو لّهاك و فرشيدورد

 همى خاك با خون برآميختند سواران ايران برآويختند

 آگاه كردن بر پهلوانه ب نوندى برافگند هر سو دوان

 كه دارد ز گردان پرخاش جوى نگه كرد گودرز تا پشت اوى

 پشت پدر بود با تيغ و تيره ب گرامى پسر شير شرزه هجير

 بر گيو گودرز لشكر پناه پشت سپاهه بفرمود تا شد ب

 گروهبيارى فرستد گروها  بگويد كه لشكر سوى رود و كوه

 كه پشت سپه را يكى مرد نيو گيوه و ديگر بفرمود گفتن ب

 نهد او از آن جايگه پاى پيش گزيند سپارد بدو جاى خويش

 چو بشنيد گفتار فرخ پدر هجير خردمند بسته كمر

 بگفت آن كجا گفته بد پهلوان سوى برادر دوانه بيامد ب

 برگزيد ز لشكر يكى نامور چو بشنيد گيو اين سخن بردميد

 بخواند و سپه يك سر او را سپرد كجا نام او بود فرهاد گرد

 بفرمود تا زنگه شاوران دو صد كار ديده دالور سران
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 برانگيزد از رود و ز آب گرد برد تاختن سوى فرشيدورد

 فرخنده گرگين ميالد داده ب ز گردان دو صد با درفشى چو باد

 گرز و با آبداده سنانابا  بدو گفت ز ايدر بگردان عنان

 جهان كرد بايد بريشان سياه كنون رفت بايد بران رزمگاه

 دل پهلوانان شد از درد پست هم بر شكسته كه پشت سپهشان ب

 توى شير درنده روز نبرد بيژن چنين گفت كاى شير مرده ب

 كه با دشمنان كارزار آيدت كنون شير مردى بكار آيدت

 ز پيران بدان جايگه كينه خواه قلب سپاهبه از ايدر برو تا 

 كه آمد گه كينه در كارزار از يشان نپرهيز و تن پيش دار

 چو روى تو بيند بدّردش پوست كه پشت همه شهر توران بدوست

 جهاندار و نيك اخترت يار بود اگر دست يابى برو كار بود

 شود شادمانه جهاندار و شاه بياسايد از رنج و سختى سپاه

 پر از خون كند دل دو ديده پر آب شكسته شود پشت افراسياب

 پسر جنگ را تنگ بسته كمر بگفت اين سخن پهلوان با پسر

 بفرمود خواندن همه يك سره سواران كه بودند بر ميسره

 همه هجير سپهدار و بيژن ب گرازه برون آمد و گستهم

 برگرفتند راهگرانمايگان  و ز آنجا سوى قلب توران سپاه

 بران باد پايان اخته زهار روز شكاره بكردار گرگان ب

 ز كينه همى دل بپرداختند ميان سپاه اندرون تاختند

 پراگنده گشته گه كارزار همه دشت برگستوانور سوار

 كفن جوشن و سينه شير گور چه مايه فتاده بپاى ستور
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 رزم گیو و پیران و فروماندن اسب گیو

 بديد آن تكاپوى و گرد سياه رويين پيران ز پشت سپاهچو 

 ابا نامداران بكردار گرگ پشت سپاه بزرگه بيامد ب

 جنگه بكوشيد و هم برنيامد ب برآويخت برسان شرزه پلنگ

 نوميدى از جنگ بنمود پشته ب بيفگند شمشير هندى ز مشت

 پيشجنگ اندرون پاى بنهاد ه ب سپهدار پيران و مردان خويش

 عنان سوى او جنگ را بركشيد چو گيو آن زمان روى پيران بديد

 نيزه ز اسب اندر افگند خواره ب ازان مهتران پيش پيران چهار

 همى تير باريد بر بدگمان زه كرد پيران ويسه كمانه ب

 نيزه در آمد بكردار گرگه ب سپر بر سر آورد گيو سترگ

 آورد با او نبرده ب كه جويد چو آهنگ پيران ساالر كرد

 از آنجا كه بد پيش ننهاد پاى فرو ماند اسبش هميدون بجاى

 بزد خشم را نامبردار گو يكى تازيانه بران تيز رو

 نفرين دژخيم ديو نژنده ب بجوشيد و بگشاد لب را ز بند

 يكى درقه َكرگ بر سر گرفت بيفگند نيزه كمان برگرفت

 كه با دست پيران بدوزد سپر زه كرد و بگشاد بره كمان را ب

 نبد كارگر تير بر كوه سنگ بزد بر سرش چار چوبه خدنگ

 بزد گيو پيكان آهن گذار هميدون سه چوبه بر اسب سوار

 بدانجا رسيدند ياران گيو نشد اسب خسته نه پيران نيو

 برفت از پسش گيو تازان چو دود چو پيران چنان ديد برگشت زود

 كه اى نامبردار فرخ پدر آنگه پسر نزديك گيو آمده ب

 كه پيران فراوان كند كارزار من ايدون شنيدستم از شهريار
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 مر او را بود روز سختى رها ز چنگ بسى تيز چنگ اژدها

 برآيد تو اى باب چندين مكوش سرانجام بر دست گودرز هوش

 پر از خشم و كينه سواران نيو پس اندر رسيدند ياران گيو

 سوى لشكر خويش بنهاد روى پيران چنان ديد برگشت ز وىچو 

 نزديك لّهاك و فرشيدورده ب خروشان پر از درد و رخساره زرد

 دليران و خنجرگزاران من بيامد كه اى نامداران من

 همى پرورانيدم اندر كنار شما را ز بهر چنين روزگار

 دشمن سياه ما بر زه جهان شد ب جنگ اندر آمد سپاهه كنون چون ب

 جنگه پيش سپاه اندر آيد به ب نبينم كسى كز پى نام و ننگ

 دل نامداران ز كين بردميد چو آواز پيران بديشان رسيد

 تن نيستمان بيم و باكه نباشد ب برفتند و گفتند گر جان پاك

 نشايد گشادن برين كين كمر ببنديم دامن يك اندر دگر

 برفتند و جستند با او نبرد سوى گيو لّهاك و فرشيدورد

 يكى نيزه زد بر كمرگاه گيو برآمد بر گيو لّهاك نيو

 نگونسار از اسب افگند بر زمين همى خواست كو را ربايد ز زين

 نيامد برون پاى گيو از ركيب نيزه زره بردريد از نهيبه ب

 روىه ز درد اندر آمد تگاور ب بزد نيزه پس گيو بر اسب اوى

 فراز آمد از دور فرشيدورد شد از باره لّهاك مردپياده 

 بزد نيزه ببريد و برگشت شاد ابر نيزه گيو تيغى چو باد

 عمود گران از ميان بركشيد چو گيو اندران زخم او بنگريد

 كه از دست او خنجر آمد رها بزد چون يكى تيز دم اژدها

 كه آتش بباريد بر تنش بر گردنش بره سبك ديگرى زد ب

 تنش سست برگشت و آسيمه سر بجوشيد خون بر دهانش از جگر
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 نشست از بر بادپايى چو دود چو گيو اندرين بود لّهاك زود

 بر گيو رفتند هر دو دلير ابا گرز و با نيزه بر سان شير

 بروبر بباريد گرز گران چه مايه ز چنگ دالور سران

 كارزارستوهى نيامدش از  زين خدنگ اندرون بد سواره ب

 چنان پايدارى ازان شير مرد چو ديدند لّهاك و فرشيدورد

 كه ما را چه آمد ز اختر بسر ز بس خشم گفتند يك با دگر

 بروبر ندّرد جز از شير پوست برين زين همانا كه كوهست و روست

 همى گشت هر سو چپ و دست راست ز يارانش گيو آنگهى نيزه خواست

 نيامد يكى را سر اندر نشيب نهيب بديشان نهاد از دو رويه

 مرا زين دليران پرخاش جوى روىه بدل گفت كارى نو آمد ب

 كه ديوان مازندران آمدند نه از شهر تركان سران آمدند

 پرخاش فرشيدورده گرازه ب سوى راست گيو اندر آمد چو گرد

 چون هيون ایزير اندرون بارهه ب ز پوالد در چنگ سيمين ستون

 زين بر شد آن ترگ پوالد بسته ب گرازه چو بگشاد از باد دست

 زره بود نگسست پيوند اوى بزد نيزه بر كمربند اوى

 پشت گرازه در آمد دليره ب يكى تيغ در چنگ بيژن چو شير

 زمين را بدّريد ترك از نبرد بزد بر سر و ترگ فرشيدورد

 نبود آنچ خواستاسب اندر آمد ه ب همى كرد بر بارگى دست راست

 همه ابا نامداران ايران ب پس بيژن اندر دمان گستهم

 خليده دل و كينه خواه آمدند نزديك توران سپاه آمدنده ب

 بيامد دمان تا بجاى نبرد ز توران سپاه اندريمان چو گرد

 كه تا بگسالند ميانش ز هم عمودى فروهشت بر گستهم

 گستهم زو پر از بيم گشتدل  تيغش برآمد بدو نيم گشته ب
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 ابر اندريمان بباريد تير پشت يالن اندر آمد هجيره ب

 روانبماند آن زمان بارگى بى خدنگش بدريد برگستوان

 سپر بر سر آورد و برساخت كار پياده شد از باره مرد سوار

 سواران برفتند برسان ديو ز تركان برآمد سراسر غريو

 كشيدند از پيش روى سپاه آوردگاهچاره ز ه مر او را ب

 بيامد بياراست قلب سپاه سپهدار پيران ز ساالرگاه

 سواران ايران و توران گروه ز شبگير تا شب برآمد ز كوه

 همى خاك با خون برآميختند همى گرد كينه برانگيختند

 دهن خشك و رفته ز تن زور و توش از اسبان و مردان همه رفته هوش

 پیمان کردن گودرز و پیران به جنگ یازده رخ 

 برآمد ز هر دو سپه بوق و كوس رنگ آبنوسه چو روى زمين شد ب

 ازان رزمگه بازگشت آن زمان ابر پشت پيالن تبيره زنان

 كه شب بازگردند ز آوردگاه بران بر نهادند هر دو سپاه

 كه از ژرف دريا برآرند گرد گزينند شبگير مردان مرد

 روى اندر آرند روىه يكايك ب همه نامداران پرخاش جوى

 گناهنريزند خون سر بى ز پيكار يابد رهايى سپاه

 گرفتند كوتاه رزم دراز بكردند پيمان و گشتند باز

 همى روى برگاشتند از نبرد درده دو ساالر هر دو ز كينه ب

 يك سوى زيبد خراميد تفت يكى سوى كوه كنابد برفت

 فرستاد گودرز ساالر شاه راهه همانگه طاليه ز لشكر ب

 ز خون دست و تيغش بيالوده بود ز جوشنوران هرك فرسوده بود

 گشادند مر بندها را گره همه جوشن و خود و ترگ و زره
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 خورش جست و مى چند پيموده شد چو از بار آهن بر آسوده شد

 پير و جوانبرفتند بيدار  تدبير كردن سوى پهلوانه ب

 چه آمد مرا از شگفتى بسر گودرز پس گفت گيو اى پدره ب

 دريدم صف و برگشادند راه توران سپاهه چو من حمله بردم ب

 فرو ماند و ننهاد از پيش پاى پيران رسيدم نوندم بجاىه ب

 كه گفتم نباشم دگر يار خويش چنانم شتاب آمد از كار خويش

 همى داشت وان دم مرا ياد داد بيادپس آن گفته شاه بيژن 

 از اختر همين بود گفتار شاه كه پيران بدست تو گردد تباه

 گمانبدست منست اى پسر بى بدو گفت گودرز كو را زمان

 زور جهان آفرينه بخواهم ب كه زو كين هفتاد پور گزين

 سران را همه گونه پژمرده ديد روى سپه بنگريده ازان پس ب

 بهر جاى با دشمن آويختن نبرد و ز خون ريختنز رنج 

 كه رخسار آزادگان ديد زرد دل پهلوان گشت زان پر ز درد

 سپهدار نيك اختر و رهنماى بفرمودشان بازگشتن بجاى

 بر آسايد از جنگ و پيكارشان بدان تا تن رنج بردارشان

 پر از كينه و رزمساز آمدند برفتند و شبگير باز آمدند

 كه اى نامور پهلوان زمين بساالر بر خواندند آفرين

 ز پيكار تركان چه آراستى شبت خواب چون بود و چون خاستى

 كه اى نيك مردان و فرخ گوان بديشان چنين گفت پس پهلوان

 بخوانيد روز و شبان آفرين سزد گر شما بر جهان آفرين

 همى گشت گردبكام دل ما  كه تا اين زمان هرچ رفت از نبرد

 جهان را نديدم مگر برگذر فراوان شگفتى رسيدم بسر

 بد و نيك را هم بدويست راه ز بيداد و داد آنچ آمد بشاه



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  75
 

 
 

 

 آرزو خود بكشته درود آن كجا ب چو ما چرخ گردان فراوان سرشت

 ز گيتى بشاهى برآورد سر نخستين كه ضحاك بيدادگر

 آفرين زو همه در گذاشتجهان  جهان را چه مايه بسختى بداشت

 دمه ز باد آمد آن پادشاهى ب بداد آنك آورد پيدا ستم

 يكى دادگر را بروبر گماشت چو بيداد او دادگر برنداشت

 بد انداخت يزدان بران بدسگال برآمد بران كار او چند سال

 ببست اندر آن پادشاهى كمر فريدون فّرخ شه دادگر

 بياراست گيتى سراسر بداد همه بند آهرمنى برگشاد

 كه كردند شاهان بدو سرزنش چو ضحاك بد گوهر بدمنش

 همان غارت و كشتن و بد گوى ز افراسياب آمد آن بد خوى

 بگشت از ره داد و آيين و دين كه در شهر ايران بگسترد كين

 بكشت و برآورد از ايران دمار فرجام كاره سياوش را هم ب

 توران بمانده چه مايه بسختى ب ايران براند و زان پس كجا گيو ز

 خورش گوشت نخچير و پوشش پلنگ نهاليش بد خاك و بالينش سنگ

 آنجا نشان خسروكه يابد ز كى همى رفت گم بوده چون بيهشان

 برو آفرين كرد كو را بديد يكايك چو نزديك خسرو رسيد

 پرخاش جوىپيران ه خبر شد ب ايران نهادند روىه و زان پس ب

 كه هر دو كندشان بره بر تباه راهه سبك با سپاه اندر آمد ب

 جهاندارشان بد نگهدار و بس بكرد آنچ بودش ز بد دسترس

 راهه اندر آمد ب رودسوى كاسه ش سپاهوكين سياوه ازان پس ب

 شبيخون پيران و جنگ پشن بالون كه آمد سپاه گشن

 دل نامداران همه گشته شد كه چندان پسر پيش من كشته شد

 روى اندر آورد روىه بيامد ب كنون با سپاهى چنين كينه جوى
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 همى داستانها بخواهد زدن چو با ما بسنده نخواهد بدن

 ز توران بيايد بدين رزمگاه همى چاره سازد بدان تا سپاه

 يكايك ببايد شدن تيز چنگ جنگه سران را همى خواهد اكنون ب

 و گرنه بدين پيش دستى كنيم بدين كار سستى كنيمكه گر ما 

 بپيچد سر از كينه و نام و ننگ بهانه كند باز گردد ز جنگ

 از يشان فراوان و ما اندكى ار ايدونك باشيد با من يكى

 بدانگه كه سازد همى او نبرد ازان نامداران برآريم گرد

 پاى پيش نگردد نهد رزم را ور ايدونك پيران ازين راى خويش

 كه من پيش بندم بدين كين كمر پذيرفتم اندر شما سر بسر

 پيش سپاهه بكشتن دهم تن ب ابا پير سر من بدين رزمگاه

 يكايك بسازيم مردان نيو من و گرد پيران و رويين و گيو

 ما جز فسانه نمانده گيتى به ب كه كس در جهان جاودانه نماند

 چو مرگ افگند سوى ما بر كمند هم آن نام بايد كه ماند بلند

 وفا با سپهر روان اندكيست كشتن يكيسته مرگ و به زمانه ب

 ابا نيزه و تيغ مردم كشان شما نيز بايد كه هم زين نشان

 هران كس كه هست از شما نامور كينه ببنديد يك سر كمره ب

 كين بر نهيبه كنون كرد بايد ب كه دولت گرفتست از يشان نشيب

 كه با بيژن گيو رزم آزمود توران چو هومان سوارى نبوده ب

 بريدش سر از تن بسان هيون چو برگشته بخت او شد نگون

 نشايد كشيدن ز پيكار چنگ جنگه نبايد شكوهيد زيشان ب

 انبوه لشكر بيارد چو گرده ب ور ايدونك پيران بخواهد نبرد

 همگروه ببايد شدن پيش او انبوه ما همچو كوهه هميدون ب

 ز تيمار و اندوه پيوسته دل كه چندان دليران همه خسته دل
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 از يشان بر آريم گرد سياه برآنم كه ما را بود دستگاه

 بپيش جهان ديده فرخ گوان بگفت اين سخن سر بسر پهلوان

 همه پاك بر پاى جستند زود چو ساالرشان مهربانى نمود

 تو كسى نيست پر داد و دينكه چون  برو سر بسر خواندند آفرين

 كه گيتى سراسر بشاهى گذاشت پرستنده چون تو فريدون نداشت

 تاج و گاه و كاله ۀفرازند ستون سپاهى و ساالر شاه

 ز ساالر شاهان چه جويند نيز جان و فرزند و چيز ۀفدى كرد

 ز طوس آن كنون از تو بيند درست همه هرچ شاه از فريبرز جست

 ايمبفرمان و رايت سر افگنده ايممر ترا بندههمه سربسر 

 سران آورد پيش ما كينه خواه گر ايدونك پيران ز توران سپاه

 نگر تا كه پيچد سر از كارزار ز ما ده مبارز و زيشان هزار

 جنگ اندر آيد بكردار كوهه ب ور ايدونك لشكر همه همگروه

 ايمرا بسته كمر بر ميان جنگ ايمز كينه همه پاك دلخسته

 سراسر برينست پيمان ما فداى تو بادا تن و جان ما

 بدلش اندرون شادمانى فزود چو گودرز پاسخ برين سان شنود

 كه اى نّره شيران ايران زمين بران نامداران گرفت آفرين

 كينه ببسته هميدون ميان را ب سپه را بفرمود تا بر نشست

 فرهاد خورشيد پيكر سپرده ب چپ لشكرش جاى رهام گرد

 قارنان داد زود رۀكتماهب سوى راست جاى فريبرز بود

 هر كار شايسته دستور منه ب شيدوش فرمود كاى پور منه ب

 برو پشت لشكر تو باش و پناه تو با كاويانى درفش و سپاه

 سپه را تو باش اين زمان پيش رو بفرمود پس گستهم را كه شو

 بيدار پشت سپاه دارنگه بساالرگاهترا بود بايد 
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 نگر ناوريد اندكى پاى پيش سپه را بفرمود كز جاى خويش

 شب و روز باشيد بر پشت زين همه گستهم را كنيد آفرين

 گرفتند زارى بران رزمگاه برآمد خروش از ميان سپاه

 همى خاك بر سر برانداختند همه سربسر سوى او تاختند

 كمر بست و شد سوى آوردگاه پهلوان سپاهكه با پير سر 

 بسى پند و اندرز با او براند سپهدار پس گستهم را بخواند

 سپه را ز دشمن نگهدار باش بدو گفت زنهار بيدار باش

 نگر تا گشاده نداريد روى شب و روز در جوشن كينه جوى

 بود خواب را بر تو بر تاختن چو آغازى از جنگ پرداختن

 ز ناخفتگان بر تو آيد نهيب چون سر آرى بسوى نشيبهمان 

 دار اندوهسپه را ز دشمن بى بر سر كوه دار بانيكى ديده

 شبى ناگهان تاختن گر كمين ور ايدونك آيد ز توران زمين

 جنگ اندر آهنگ گردان كنىه ب تو بايد كه پيكار مردان كنى

 توران سپاه بد آگاهى آيد ز ور ايدونك از ما بدين رزمگاه

 توران كشنده مان ب سرانتن بى آوردگه بر كشنده كه ما را ب

 سه روز اندرين كرد بايد درنگ جنگه نگر تا سپه را نيارى ب

 شه نامبردار با پيل و گاه چهارم خود آيد بپشت سپاه

 سرشكش ز مژگان برخ بر چكيد چو گفتار گودرز زان سان شنيد

 همى جست ازان كار پيوند اوى اوىپذيرفت سر تا بسر پند 

 ميان بسته دارم بسان رهى بساالر گفت آنچ فرمان دهى
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 سخن کردن پیران با نامداران خویش

 كه توران بران درد بودند پست پس از جنگ پيشين كه آمد شكست

 درده برادر ز خون برادر ب خروشان پدر بر پسر روى زرد

 دژم گشته از گشت چرخ بلند همه سر بسر سوگوار و نژند

 چو از گرگ درنده خسته رمه چو پيران چنان ديد لشكر همه

 فراوان سخن پيش ايشان براند سران را ز لشكر سراسر بخواند

 رزم پير و جوان ۀهمه سود چنين گفت كاى كار ديده گوان

 چه مايه بزرگى و جاهست و آب نزديك افراسيابه شما را ب

 بگيتى پراگنده شد نامتان فرهى كامتانپيروزى و ه ب

 كشيديد يك سر ز پيكار دست يك رزم كآمد شما را شكسته ب

 سستى سپاهه اگر باز گردد ب بدانيد يك سر كزين رزمگاه

 بيايند با گرزهاى گران پس اندر ز ايران دالور سران

 نبيند كس از مهتران و كهان يكى را ز ما زنده اندر جهان

 گزيدن مرين غمگنان را شكيب كرد بايد ز دلها نهيببرون 

 كه پيروز يزدان بود جاودان چنين داستان زد شه موبدان

 چنينست تا رفتن اندر نهيب جهان سر بسر با فراز و نشيب

 كه انديشد از جان و پيوند خويش كنون از بر و بوم و فرزند خويش

 بس كرد آهنگ مابپيچيد و  همان لشكرست اين كه از جنگ ما

 كينه شدن پيش ايرانيانه ب بدين رزمگه بست بايد ميان

 سران برگزينم ازين انجمن چنين كرد گودرز پيمان كه من

 دو لشكر بر آسايد از گفت و گوى يكايك بروى اندر آريم روى

 سران را ز لشكر بپاى آوريد گر ايدونك پيمان بجاى آوريد
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 نبايد كشيدن ز پيكار چنگ جنگه و گر همگروه اندر آيد ب

 وزى بزاديم و روزى مريمه ب اگر سر همه سوى خنجر بريم

 دو رويه بود گردش روزگار داره و گرنه سرانشان برآرم ب

 بفرمايمش سر بريدن ز تن اگر سر بپيچد كس از گفت من

 كه اى پهلوان رد افراسياب پاسخ شتابه گرفتند گردان ب

 گزيدستى از بهر ما رنج خويش باز با گنج خويشتو از ديرگه 

 كشتن دهىه پسر با برادر ب ميان بسته بر پيش ما چون رهى

 چنين بنده شه ز بهر چييم چرا سر بپيچيم ما خود كييم

 پيكار يك سر بياراستنده ب بگفتند و ز پيش برخاستند

 كه افگند ساالر بيدار بن همه شب همى ساختند اين سخن

 ز پرده برآمد بهر دو سراى شبگير آواى شيپور و ناىه ب

 بازو كمانه همه نامداران ب نشستند بر زين سپيده دمان

 بپوشد همى چادر آهنين كه از نعل اسبان تو گفتى زمين

 چنين گفت كاى نامداران مرد لهاك و فرشيدورده سپهبد ب

 رزمگاههمى بود بايد بدين  شما را نگهبان توران سپاه

 نگهبان روز و ستاره شمار بر سر كوهسار بانيكى ديده

 بد آيد ببّرد ز ما پاك مهر گر ايدونك ما را ز گردان سپهر

 توران شتابيد بر سان دوده ب شما جنگ را كس متازيد زود

 همه كشته شد جز شما بس نماند ويسگان كس نماند ۀكزين تخم

 جگر برگرستند زاردرد ه ب گرفتند مر يكدگر را كنار

 غريويدن و بانگ برداشتند برفتند و بس روى برگاشتند

 خروشان بيامد بآوردگاه پر از كينه ساالر توران سپاه
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 نامزد کردن گودرز و پیران پهلوانان را برای جنگ

 سخن گفت بسيار و پاسخ شنيد چو گودرز كشوادگان را بديد

 اندرون چند پيچى روانرنج ه ب بدو گفت كاى پر خرد پهلوان

 كه از شهر توران برآرى تو دود را زان چه سود وشروان سياو

 نگيرى تو آرام كو آرميد بدان گيتى او جاى نيكان گزيد

 فگنده چو پيالن ز تن دور سر دو لشكر چنين پاك با يكدگر

 گه آمد كه بردارى اين كينه گاه سپاه دو كشور همه شد تباه

 برين كينه پيكار ما سرد گشت گشت مردبى جهان سربسر پاك

 ازان كوه پايه سپاه اندر آر ور ايدونك هستى چنين كينه دار

 مگر خود برآيدت زين كينه كام تو از لشكر خويش بيرون خرام

 بگرديم و كين آوران همچنين تنها من و تو برين دشت كينه ب

 ند بتخترسد خود بكام و نشي ز ما هرك او هست پيروز بخت

 نجويند كينه ز توران سپاه اگر من بدست تو گردم تباه

 بپيمان روان را گروگان كنند بپيش تو آيند و فرمان كنند

 كسى را نيازارم از انجمن و گر تو شوى كشته بر دست من

 بريشان ز من نيز تيمار نيست مرا با سپاه تو پيكار نيست

 اختر همى بخت وارونه ديداز  چو گودرز گفتار پيران شنيد

 دگر ياد كرد از شه نامدار نخست آفرين كرد بر كردگار

 شنيديم گفتار تو سر بسر پيران چنين گفت كاى ناموره ب

 چه سودست از داد سر بر متاب افراسيابه ش بووز خون سيا

 پر از خون دل از درد خسته جگر كه چون گوسفندش ببريد سر

 ز بس كشتن و غارت و جنگ و جوش ايران خروشازان پس برآورد ز 
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 خيره مر او را بباده تو دادى ب سوگند تو سر بداده سياوش ب

 بيامد كشيدى سر از پند من ازان پس كه نزد تو فرزند من

 بكردار آتش همى تاختى شتابيدى و جنگ را ساختى

 برين گونه بود آشكار و نهان مرا حاجت از كردگار جهان

 كنون آمدى نيست جاى درنگ جنگه روزى تو پيش من آيى بكه 

 سپاهبگرديم يك با دگر بى آوردگاهه به پيران سر اكنون ب

 ز لشكر گزيد آن زمان ده سوار سپهدار تركان برآراست كار

 همه شير مرد و همه نيك نام ابا اسب و ساز و سليح تمام

 ده سوار جوان بخواند آن زمان همانگه ز ايران سپه پهلوان

 آوردگاهه برفتند يك سر ب برون تاختند از ميان سپاه

 دو ساالر زين گونه رزم آزمود كه ديدار ديده بريشان نبود

 ز توران يكى شد ورا رزم خواه ابا هر سوارى ز ايران سپاه

 كه همزور بودند و پرخاش جوى نهادند پس گيو را با گروى

 سراسر برو بود نفرين شاه گروى زره كز ميان سپاه

 سرش را بريد از تن پاك پست كه بگرفت ريش سياوش بدست

 آورد رفته چو كلباد ويسه ب وس تفتودگر با فريبرز كا

 برفتند يك با دگر بدگمان چو رّهام گودرز با بارمان

 چو شير ژيان با دمنده نهنگ جنگه گرازه بشد با سيامك ب

 كه با اندريمان كند كارزار سوارچو گرگين كار آزموده 

 جنگ از جهان روشنايى ببرده ب ابا بيژن گيو رويين گرد

 دگر برته با كهرم از ياوران چو او خواست با زنگه شاوران

 برون تاختند از ميان گله چو ديگر فروهل ُبد و زنگله

 بدان رزمگاه اندر آمد دلير هجير و سپهرم بكردار شير
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 همه ساخته دل بدرد و ستم همه كشواد و پيران بچو گودرز 

 چه از پادشاهى چه از بهر دين كينه ميان بسته هر دو سپهبد ب

 كه كس برنگرداند از كينه سر بخوردند سوگند يك با دگر

 كه پيروز برگردد از كارزار بدان تا كرا گردد امروز كار

 هر سو نگاهه كه شايست كردن ب دو باال بد اندر دو روى سپاه

 لشكر ز دوره كه ديدار بودى ب يكى سوى ايران دگر سوى تور

 كه تازنده شايست بر وى گذشت پيش اندرون بود هامون و دشته ب

 كه هر كو ز گردان گردنكشان سپهدار گودرز كرد آن نشان

 درفشى ز باال برآرند زود بزير آورد دشمنى را چو دود

 باالى ديگر همين كرد ياده ب سپهدار پيران نشانى نهاد

 بخون ريختن بسته گردان كمر از آن پس بهامون نهادند سر

 همى آزمودند هر گونه بند تير و كمنده گرز و به تيغ و به ب

 ابا گرز و تيغ و پرنداوران دليران توران و كنداوران

 نبودى بر آن رزم كردن درنگ كه گر كوه پيش آمدى روز جنگ

 در زور يزدان بريشان ببست فرو ماند پست همه دستهاشان

 كه بسيار بيداد خون ريختند دام بال اندر آويختنده ب

 تو گفتى كه با دست بستست پاى فرو مانده اسبان جنگى بجاى

 كه برگشت روز و بجوشيد خون بريشان همه راستى شد نگون

 كه گفتى گرفت آن گوان را زمين چنان خواست يزدان جان آفرين

 بر آويختند از پى تخت خويش ز مردى كه بودند با بخت خويش

 بدادند جان از پى نام و ننگ جنگه سران از پى پادشاهى ب

 ابا يكدگر ساخته كينه خواه دمان آمدند اندر آوردگاه
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 رزم فریبرز با کلباد

 ز لشكر برون تاخت برسان شير نخستين فريبرز نيو دلير

 زه بر نهاده كمانه بيامد ب ويسه دماننزديك كلباد ه ب

 كشيد آن پرنداور از دست راست همى گشت و تيرش نيامد چو خواست

 بدو نيم شد تا كمرگه تنش برآورد و زد تيغ بر گردنش

 ز فتراك خويش آن كيانى كمند فرود آمد از اسب و بگشاد بند

 گشاد از برش بند پوالد را ببست از بر باره كلباد را

 خروشى بر آورد و بگذارد گام پيروز نامه باال بر آمد به ب

 همه دشمن شاه خسته جگر كه ساالر ما باد پيروزگر

 رزم گیو با گروی زره

 برون رفت با پور گودرز گيو و ديگر گروى زره ديو نيو

 همى زهر با خون بر آميختند نيزه فراوان بر آويختنده ب

 فرو ريخت از هول آن كارزار نيزه ز چنگ سوار دارسنان

 يك اندر دگر تاخته چون پلنگ كمان بر گرفتند و تير خدنگ

 كز اسب اندر آرد گِو نيو را همى زنده بايست مر گيو را

 ز تركان يكى هديه نو برد چنان بسته در پيش خسرو برد

 كمان شد ز دستش بسوى نشيب چو گيو اندر آمد گروى از نهيب

 پيشه دمان گيو نيو اندر آمد ب زمان دست خويش سوى تيغ برد آن

 روىه كه خون اندر آمد ز تارك ب عمودى بزد بر سر و ترگ اوى

 گرفتش ببر سخت و بفشاردش هميدون ز زين دست بگذاردش

 ز اسب اندر افتاد و بيهوش گشت گشت توشكه بر پشت زين مرد بى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  85
 

 
 

 

 پشت بستش چو سنگدو دست از پس  فرود آمد از باره جنگى پلنگ

 دوانيد و شد تا بر يار خويش پيشه نشست از بر زين و او را ب

 نعره همى كوه را كرد پسته ب باال برآمد درفشى بدسته ب

 همى خواند بر پهلوان آفرين پيروزى شاه ايران زمينه ب

 رزم گرازه با سیامک

 آوردگاهه بشد با گرازه ب سه ديگر سيامك ز توران سپاه

 خروشان بكردار پيالن مست برفتند و نيزه گرفته بدست

 گرفتند زان پس عمود گران پر از جنگ و پر خشم كينه وران

 همى بر سر يكدگر كوفتند چو شيران جنگى بر آشوفتند

 تنگى فراز آمد آن كار سخته ب زبانشان شد از تشنگى لخت لخت

 انگيختندهمى گرد كينه بر  پياده شدند و بر آويختند

 مر او را چو باد اندر آورد زير گرازه بزد دست برسان شير

 شكست و برآمد ز تن نيز جانش چنان سخت زد بر زمين كاستخوانش

 نشست از بر زين چو آذرگشسب اسبه گرازه هم آنگه ببستش ب

 باال برآمد بكردار مسته ب گرفت آنگه اسب سيامك بدست

 گرازان و شادان و دشمن نگون درفش خجسته بدست اندرون

 ابر پهلوان آفرين بركنان خروشان و جوشان و نعره زنان

 رزم فروهل با زنگله 

 دو جنگى بكردار شير يله چهارم فروهل بد و زنگله

 نبد چون فروهل دگر بد گمان تير و كمانه ايران نبرده به ب

 اندر كشيدزه كرد و ه كمان را ب چو از دور ترك دژم را بديد
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 جنگه گرفته كمان رفت پيشش ب برآورد زان تيرهاى خدنگ

 ز هر سو كمين سواران گرفت ابر زنگله تير باران گرفت

 كه بگذشت بر مرد و بر اسب شاد خدنگى برانش برآمد چو باد

 جدا شد ازو زنگله روى زرد روى اندر آمد تگاور ز درده ب

 گفتى همانا ز مادر نزادتو  نگون شد سر زنگله جان بداد

 برون كرد خفتان رومى ز بر فروهل فرو جست و ببريد سر

 بيامد گرفت اسب او را بدست فتراك زين بر ببسته سرش را ب

 بخون غرقه گشته بر و تيغ و چنگ بباال برآمد بسان پلنگ

 شده شادمان يافته هرچ خواست درفش خجسته برآورد راست

 سر خسروان شاه فرخ نژاد پيروز بادخروشيد زان پس كه 

 رزم رهام با بارمان

 كه با بارمان او نبرد آزمود به پنجم چو رّهام گودرز بود

 برآمد خروش سواران جنگ كمان بر گرفتند و تير خدنگ

 سوى نيزه بردند چون باد دست كمانها همه پاك بر هم شكست

 بسى كارزارهشيوار و ديده  دو جنگى و هر دو دلير و سوار

 بپيچيد رّهام پرخاشخر بگشتند بسيار يك با دگر

 كز اسب اندر آمد بفرمان اوى يكى نيزه انداخت بر ران اوى

 ز اسب اندر افتاد ترك سترك جدا شد ز باره هم آنگاه ترك

 سنان اندر آمد ميان جگر زد دگر اىپشت اندرش نيزهه ب

 بر بخت شاه زمينز دادار  فرود آمد از باره كرد آفرين

 ز كينه بماليد بر روى خون ش كشيدش نگونوكين سياوه ب

 سر آويخته پايها زير تنگ زين اندر آهخت و بستش چو سنگه ب
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 بيامد دوان تا بجاى نشان نشست از بر زين و اسبش كشان

 ز درد و غمان گشته آزاد دل باال برآمد شده شاد دله ب

 كام آمده زير بخت بلنده ب بلندپيروزى شاه و تخت ه ب

 و تاج و گاه خسروابر شاه كى همى آفرين خواند ساالر شاه

 همه روزگارانش نوروز باد كه پيروزگر شاه پيروز باد

 رزم بیژن با رويين

 زه بر نهادند هر دو كمانه ب ششم بيژن گيو و رويين دمان

 كارگرنبد تيرشان از كمان  چپ و راست گشتند يك با دگر

 همى گشت با گرد رويين نيو رومى عمود آنگهى پور گيوه ب

 زمين را بدّريد و اندر شتافت بر آوردگه بر برو دست يافت

 فرو ريخت از َترگ او مغز و خون زد از باد بر سرش رومى ستون

 ز پيران ويسه بسى كرد ياد زين پلنگ اندرون جان بداده ب

 همه تن پر آهن دهن پر ز خون پس از پشت باره در آمد نگون

 مر او را بكردار آهرمنا ز اسب اندر آمد سبك بيژنا

 نبد كس كه تيمار رويى كشيد كمند اندر افگند و بر زين كشيد

 هنوز از جوانيش نابوده شاد باده برفت از پى سود مايه ب

 گرفت آنگهى پالهنگش بدست بر اسبش بكردار پيلى ببست

 و ز آن جايگه سوى باال شتافت بتافتعنان هيون تگاور 

 ميان ديبه و رنگ خورده بنفش چنگ اندرون شير پيكر درفشه ب

 پس هر فرازى نهاده نشيب چنينست كار جهان فريب

 نزديك آن نامور سركشانه ب و ز آن جايگه شد بجاى نشان

 هميشه سر پهلوان با كاله همى گفت پيروزگر باد شاه
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 هميشه دل پهلوان باد شاد جهان بنده بادجهان پيش شاه 

 رزم هجیر با سپهرم 

 يكى نامدارى سوارى هژير برون تاخت هفتم ز گردان هجير

 يكى نامور بود با جاه و آب سپهرم ز خويشان افراسياب

 لشكر سوارى نبوده كه چون او ب ابا پور گودرز رزم آزمود

 تيره گردبرآمد ز آوردگه  برفتند هر دو بجاى نبرد

 همى ز آهن آتش فرو ريختند شمشير هر دو بر آويختنده ب

 بروى سپهرم در آمد دلير هجير دالور بكردار شير

 ببخت جهاندار با شهريار بنام جهان آفرين كردگار

 كه آمد هم اندر زمان مرگ اوى يكى تيغ زد بر سر و ترگ اوى

 دهن پر ز خون زارى و خوارىه ب در افتاد ز اسبش هم آنگه نگون

 مر او را ببست از بر زين چو شير فرود آمد از باره فّرخ هجير

 گرفته عنان و در آورده روى نشست از بر اسب و آن اسب اوى

 بران اختر نيك و فّرخ زمين باال و كرد آفرينه برآمد ب

 و ز آن گردش بخت بيدار ديد همى زور و بخت از جهاندار ديد

 با اوخاست رزم زنگه شاوران

 بشد ساخته زنگه شاوران هشتم ز گردان ناماورانه ب

 كه از جنگ هرگز نه بر كاست بود خواست بودكه همرزمش از تخم او

 چو او خواست با زنگه شاوران گرفتند هر دو عمود گران

 ز بس كوفتن گشت پيكار تنگ جنگه بگشتند ز اندازه بيرون ب

 گفتى بتنشان نجنبيد رگ كه فرو ماند اسبان جنگى ز تگ
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 بكردار آهن بتفسيد دشت چو خورشيد تابان ز گنبد بگشت

 نجنبيد و ننهاد كس پاى پيش چنان تشنه گشتند كز جاى خويش

 كه اكنون ز گرمى بسوزد جگر زبان بر گشادند يك با دگر

 پس آنگه سوى جنگ باز آمدن ببايد بر آسود و دم بر زدن

 فراز آوريدند و بستند پاى جنگى بجاىبرفتند و اسبان 

 پيكار كينه بياراستنده ب آسودگى باز برخاستنده ب

 همى گشت بر مركز كارزار بكردار آتش ز نيزه سوار

 سنان سوى او كرد و اندر شتافت بد آنگه كه زنگه برو دست يافت

 كز اسبش نگون كرد و بر زد بروى يكى نيزه زد بر كمرگاه اوى

 كه گفتى بدّريد دشت نبرد خروشان يكى ويله كرد چو رعد

 بران خاك تفته كشيدش بروى فرود آمد از باره شد نزد اوى

 نگون اندر افگند بر پشت زين مر او را بچاره ز روى زمين

 بتركان چه آمد ز بخت اى شگفت نشست از بر اسب و باال گرفت

 درفشى بدستيكى گرگ پيكر  بران كوه فّرخ بر آمد ز پست

 ابر شاه و بر پهلوان زمين بشد پيش ياران و كرد آفرين

 رزم گرگین با اندریمان

 ابا اندريمان ز توران سپاه برون رفت گرگين نهم كينه خواه

 برفتند و جستند جاى نبرد جهان ديده و كار كرده دو مرد

 كمان بر گرفتند هر دو بدست نيزه بگشتند و بشكست پسته ب

 روى اندر آورده كرگ اسپرانه ب بباريد تير از كمان سران

 بران اسپر كرگ و بر ُترك و ترگ همى تير باريد همچون تگرگ

 كه بر دوخت با ترگ رومى برش يكى تير گرگين بزد بر سرش
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 يكى تير ديگر بزد نامدار بلرزيد بر زين ز سختى سوار

 برون آمد از درد خونز چشمش  هم آنگاه ُترك اندر آمد نگون

 سِر اندريمان ز تن دور كرد فرود آمد از باره گرگين چو گرد

 نوند سوار نبرده بدست فتراك بر بست و خود بر نشسته ب

 زه بر كمانه بازو به هميدون ب بران تند باال بر آمد دمان

 پيروز بخت جهاندار شاهه ب نيروى يزدان كه او بد پناهه ب

 درفش دالفروز بر پاى كرد برگشت مرد از نبردچو پيروز 

 رزم براه با کهرم

 دو خونى و هر دو سر انجمن دهم برته با كهرم تيغ زن

 چنگه گرفتند پس تيغ هندى ب همى آزمودند هر گونه جنگ

 تو گفتى بجنبد كه بيستون درفش همايون بدست اندرون

 و ترگ اوى يكى تيغ زد بر سر يكايك بپيچيد ازو برته روى

 گشت بيمز دشمن دل برته بى كه تا سينه كهرم بدو نيم گشت

 بران زين توزى و خود بر نشست فرود آمد از اسب و او را ببست

 چنگه خروشان يكى تيغ هندى ب باال چو شرزه پلنگه برآمد ب

 فگنده بران باره كهرم نگون درفش همايون بدست اندرون

 هميشه كالهش بخورشيد بر پيروزگرهمى گفت شاهست 

 رزم گودرز با پیران 

 ز تركان نبد كس بر آن پهن دشت چو از روز نه ساعت اندر گذشت

 بر آيد برو روزگار دراز نازه كسى را كجا پروراند ب

 همى خوارى و سختى آرد بروى شبيخون كند گاه شادى بروى
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 خوانيم و پيدا ستمهمى داد  دمه ز باد اندر آرد دهدمان ب

 آوردگه كردن آهنگ شومه ب تورانيان بر بد آن جنگ شومه ب

 سوارى نديد اندر آوردگاه چنان شد كه پيران ز توران سپاه

 جهان را تو گفتى نيامد دريغ تيغه روانها گسسته ز تنشان ب

 همه فراز آمدند اندران كين ب سپهدار ايران و توران دژم

 همه دل پر از درد و سر پر ز كين هر دو زمين همى بر نوشتند

 فرو ماند خورشيد روز نبرد آوردگاه سواران ز گرده ب

 بر نهادند بند ۀز هر گون گرز و كمنده خنجر به تيغ و به ب

 توران رسيد آن بدىه از ايران ب فراز آمد آن گردش ايزدى

 نماندكرا كوشش و زور و باره  ابا خواست يزدانش چاره نماند

 بدانست كان گردش ايزديست نگه كرد پيران كه هنگام چيست

 بكوشيد با گردش روزگار مردى همى كرد كاره و ليكن ب

 دو ساالر لشكر دو هشيار پير ازان پس كمان بر گرفتند و تير

 چو باد خزان برجهد بر درخت يكى تير باران گرفتند سخت

 مر او را نه سنگ كه آهن ندارد نگه كرد گودرز تير خدنگ

 تگاور بلرزيد و دم دركشيد برگستوان بر زد و بر دريده ب

 بغلتيد زيرش سوار دلير زيره بيفتاد و پيران در آمد ب

 و زان روز تيره نيابد جواز بدانست كآمد زمانه فراز

 هم آنگه بغلتيد و بر پاى خاست ز نيرو بدو نيم شد دست راست

 غمى شد ز درد دويدن ستوه سوى كوهز گودرز ز بگريخت و شد 

 كزو باز گردد مگر پهلوان بر دوان سرهمى شد بران كوه

 بترسيد از گردش روزگار نگه كرد گودرز و بگريست زار

 ميان بسته دارد ز بهر جفا بدانست كش نيست با كس وفا
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 چه بودت كه ايدون پياده دوان فغان كرد كاى نامور پهلوان

 كجات آن سپاه اى سر انجمن نخچير در پيش منبكردار 

 وزيشان نبينمت فريادرس نيامد ز لشكر ترا يار كس

 سليح و دل و گنج و فرزانگى كجات آن همه زور و مردانگى

 كنون شاه را تيره گشت آفتاب ستون گوان پشت افراسياب

 هنگام كينه تو چاره مجوىه ب زمانه ز تو زود برگاشت روى

 بدان تات زنده برم نزد شاه كارت چنين گشت زنهار خواهچو 

 كه هستى جهان پهلوان سر بسر ببخشايد از دل همى بر تو بر

 فرجام بر من چنين بد مباده ب بدو گفت پيران كه اين خود مباد

 زنهار رفتن گمانى بوده ب ازين پس مرا زندگانى بود

 ايمگردن ترا دادهبدين كار  ايمخود اندر جهان مرگ را زاده

 خرم جهانه كه هر چند باشى ب شنيدستم اين داستان از مهان

 من بر بدين جاى پيغاره نيسته ب سرانجام مرگست زو چاره نيست

 نبودش بدو راه و آمد ستوه همى گشت گودرز بر گرد كوه

 چو نخچيربانان كه اندر گرفت پياده ببود و سپر بر گرفت

 باال نهاده سر از جاى پسته ب ژوپين بدست گرفته سپر پيش و

 بجست از بر سنگ ساالر تور همى ديد پيران مر او را ز دور

 بازوى ساالر پيره بيامد ب بينداخت خنجر بكردار تير

 خشم اندر آورد روىه ز كينه ب چو گودرز شد خسته بر دست اوى

 دريدزره بر تنش سر بسر بر  پيران رسيده بينداخت ژوپين ب

 بغريد و آسيمه برگشت سر راه جگره ز پشت اندر آمد ب

 روانش برآمد هم اندر زمان برآمدش خون جگر بر دهان

 بناليد با داور دادگر چو شير ژيان اندر آمد بسر
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 پس از كين و آوردگاه آرميد بران كوه خارا زمانى طپيد

 بدّرد دل شير و چرم پلنگ زهراب دادست چنگه زمانه ب

 نگيرد همى پند آموزگار چنينست خود گردش روزگار

 بديدش بر آن گونه افگنده خوار چو گودرز برشد بران كوهسار

 شكسته سليح و گسسته كمر دريده دل و دست و بر خاك سر

 سر پهلوانان و گرد دلير چنين گفت گودرز كاى نّره شير

 آرميدنخواهد همى با كسى  جهان چون من و چون تو بسيار ديد

 زاره بخاك و بخون بر طپيده ب چو گودرز ديدش چنان مرده خوار

 بخورد و بيالود روى اى شگفت فرو برد چنگال و خون برگرفت

 نيايش همى كرد بر كردگار وش خروشيد زاروز خون سيا

 بناليد با داور دادگر ز هفتاد خون گرامى پسر

 خويشتن را نديدچنان بدكنش  سرش را همى خواست از تن بريد

 سرش را بدان سايه در جاى كرد بالينش بر پاى كرده درفشى ب

 چكان خون ز بازوش چون آب جوى سوى لشكر خويش بنهاد روى

 باز آمدن گودرز به نزد پهلوانان ایران

 لشكر نهادند روىه ز باال ب همه كينه جويان پرخاش جوى

 آورده پرخاش و كينبريشان سر  ابا كشتگان بسته بر پشت زين

 خروشى بر آمد ز پير و جوان چو با كينه جويان نبد پهلوان

 ز پيرى بخون اندر آورد سر كه گودرز بر دست پيران مگر

 ز ناديدن پهلوان رمه همى زار بگريست لشكر همه

 گرازان و تازان بدشت نبرد درفشى پديد آمد از تيره گرد

 گرد بر آسمان داد بوسهمى  بر آمد ز لشكرگه آواى كوس
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 پر از خنده و شادمان آمدند بزرگان بر پهلوان آمدند

 ازو باز گرديد تيره روان چنين گفت لشكر مگر پهلوان

 همه ساله جوياى آورد بود كه پيران يكى شير دل مرد بود

 سپرده بدو گوش پير و جوان چنين ياد كرد آن زمان پهلوان

 بگفت آنك با او زمانه چه كرد بانگشت بنمود جاى نبرد

 بآوردن او ميان را ببست رهام فرمود تا بر نشسته ب

 بياور چنان تازيان بر نوند بدو گفت او را بزين بر ببند

 درع و ميانش مبر هيچ دسته ب درفش و سليحش چنان هم كه هست

 برون تاخت رّهام چون تند باد بران گونه چون پهلوان كرد ياد

 بخون اندرون غرقه بد جوشنش بر اسب روشن تنشكشيد از 

 فرود آوريدش ز كوه بلند خم كمنده چنان هم ببستش ب

 نديدند گردان گردنكشان درفشش چو از جايگاه نشان

 ابر پهلوان زمين در بدر همه خواندند آفرين سر بسر

 پرستنده تخت تو باد ماه كه اى نامور پشت ايران سپاه

 پيرى زمان روزگار كهنه ب جان و تن اىفداى سپه كرده

 كه چون رزم ما گشت زين سان گران چنين گفت گودرز با مهتران

 سپه بگذراند بدين روى آب مرا در دل آيد كه افراسياب

 بمانده سپاهم چنين در شتاب سپاه وى آسوده از رنج و تاب

 كه آيد جهاندار خورشيد من و ليكن چنين دارم اميد من

 بيارد سپاهى بنو كينه ور فره بيفروزد اين رزمگه را ب

 امبسى شاه را پندها داده اميكى هوشمندى فرستاده

 نداريم پاى اندرين كينه گاه كه گر شاه تركان بيارد سپاه

 بيارى بيايد بدين رزمگاه گمانم چنانست كو با سپاه
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 پشت زين چنين هم بداريد بر مر اين كشتگان را برين دشت كين

 وش زين خرمستوروان سيا غمستكزين كشتگان جان ما بى

 شود شاد و زين پايگاه آوريم اگر همچنين نزد شاه آوريم

 ازين بد كجا كم شد اندر ميان كه آشوب تركان و ايرانيان

 مبادا زمان و زمين توكه بى همه يك سره خواندند آفرين

 ماه روشن بديدار تستخور و  همه سودمندى ز گفتار تست

 گروى زره را پياده دوان برفتند با كشتگان همچنان

 پذيره سپهبد سپاه آمدند چو نزديك بنگاه و لشكر شدند

 بيامد بر پهلوان دلير پيش سپه بود گستهم شيره ب

 گفتا ببين آزارسپاهت بى زمين را ببوسيد و كرد آفرين

 گودرز با گستهمدرين بود  چنانچون سپردى سپردم بهم

 بگوش آمد از كوه زيبد فغان بانكه اندر زمان از لب ديده

 شگفتى بر آمد ز هر سو جلب كه از گرد شد دشت چون تيره شب

 بجنباند آن دشت گويى ز جاى خروشيدن كوس با كّر ناى

 درفشان بكردار درياى نيل يكى تخت پيروزه بر پشت پيل

 تابيدن كاويانى درفشز  هوا شد بسان پرند بنفش

 پديد آمد از دور با فرهى باالى سرو سهىه درفشى ب

 زمين شد بنفش از كران تا كران گردش سواران جوشنورانه ب

 چه از اژدها و چه پيكر هماى پس هر درفشى درفشى بپاى

 يك روز ديگر بدينجا رسنده ب اگر همچنين تيز رانى كنند
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 زاری کردن لهاک و فرشیدورد بر پیران 

 بديد آن شگفتى و آمد دوان بانز كوه كنابد همان ديده

 و ز اندوه ديدار من خيره نيست چنين گفت گر چشم من تيره نيست

 همه رنجشان سر بسر گشت خوار ز تركان بر آورد ايزد دمار

 بدستخروشان و هر يك درفشى  پسته سپاه اندر آمد ز باال ب

 همى بينم از پيش غرقه بخون درفش سپهدار توران نگون

 آورد تفته ابا گرد پيران ب همان ده دالور كز ايدر برفت

 فگنده بر اسبان و تن پر ز خون همى بينم از دورشان سرنگون

 رسيدند يك سر بر گستهم همه دليران ايران گرازان ب

 و دشت شد الژورد پديد آمد و زان سوى زيبد يكى تيره گرد

 پيش اندرون تيغهاى بنفشه ب ميان سپه كاويانى درفش

 پديد آمد و شد زمين آبنوس درفش شهنشاه با بوق و كوس

 بدانجا كه بد جايگاه نبرد برفتند لّهاك و فرشيدورد

 سپهبد برادر جهاندار خويش بديدند كشته بديدار خويش

 دليران جنگاورانز تركان  ابا ده سوار آن گزيده سران

 ز خون برادر خروشان شدند بران ديده بر زار و جوشان شدند

 سپهدار پيران سوار دلير همى زار گفتند كاى نّره شير

 چو رفتن ز گيتى چنين خواستى چه بايست آن رادى و راستى

 َبد بر تو گيتى سر آمد همهه ب كنون كام دشمن بر آمد همه

 كه گيرد كنون راه و آيين تو كين توكه جويد كنون در جهان 

 بد آمد سرانجامت اى نيك ياب ازين شهر تركان و افراسياب

 بخون غرقه كردن بر و يال و دست ببايد بريدن سر خويش پست
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 نرفتند بر خيره گفتار خويش چو اندرز پيران نهادند پيش

 چنين گفت با گرد فرشيدورد ز گودرز چون خواست پيران نبرد

 شما كس مباشيد پيش سپاه كه گر من شوم كشته بر كينه گاه

 شود تنگ بر نامداران زمين اگر كشته گردم برين دشت كين

 كه اندر سرش مغز باشد بسى نه از تخمه ويسه ماند كسى

 چو سرهاى ما سوى ايران كشند كه بر كينه گه چونك ما را كشند

 را مداريد خوارشما خويشتن  ز گودرز خواهد سپه زينهار

 مگر كز بد دشمنان جان بريد همه راه سوى بيابان بريد

 همه ديده پر خون و دل پر گداز لشكرگه خويش رفتند بازه ب

 آن گرازان رمه شبانكه شد بى بدانست لشكر سراسر همه

 چو بر آتش تيز بريان شدند همه سر بسر زار و گريان شدند

 برفتند با دل پر از باد سرد نزديك لّهاك و فرشيدورده ب

 چو شد پهلوان پشت توران سپاه كه اكنون چه سازيم زين رزمگاه

 جز از نام نيكو ز گيهان نبرد چنين گفت هر كس كه پيران گرد

 ز آهن كله بر نهادن بسر كرا دل دهد نيز بستن كمر

 كه از خواست يزدان كرانه كه كرد چنين گفت لّهاك و فرشيدورد

 كه بر كينه كشته شود زار و خوار راند بر سر ورا روزگارچنين 

 نيابد همى كشته گور و كفن شمشير كرده جدا سر ز تنه ب

 پر از خون سر و درع و خسته تنش بهر جاى كشته كشان دشمنش

 همه كار و كردار او باد گشت كنون بودنى بود و پيران گذشت

 جانش آگنده بودمهر سپه ه ب ستون سپه بود تا زنده بود

 پسر با برادر برش خوار بود سپه را ز دشمن نگهدار بود

 همانا كه نيكست با ايزدش بدان گيتى افتاد نيك و بدش
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 ز گودرز پيمان ستد در نبرد بس از لشكر خويش تيمار خورد

 نجويى تو كين زان سپس با سپاه كه گر من شوم كشته در كينه گاه

 كمين را نسازى بريشان كمند توران شونده گذرشان دهى تا ب

 ازين در كنون نيست بيم زيان ز پيمان نگردند ايرانيان

 همه گوش داريد برنا و پير سه كارست پيش آمده ناگزير

 همى راى بايد زدن تانكنون زنهار بايد شدنه اگرتان ب

 بد راه خويشه نيك و به سپردن ب خرگاه خويشه و گر بازگشتن ب

 خوناب داده سنانه يكايك ب گر جنگ را گرد كرده عنانو 

 بدين رزمگه كرد بايد درنگ جنگه گر ايدون كتان دل گرايد ب

 سپهبد يكى لشكر آراستست كه پيران ز مهتر سپه خواستست

 همى كينه زيشان ببايد كشيد زمان تا زمان لشكر آيد پديد

 يزدان نباشد ز بنجز از خواست  ز هر گونه رانيم يك سر سخن

 همانا كه بر ما نگيرند راه ور ايدون كتان راى شهرست و گاه

 ببايد بسيچيد و رفتن ز جاى زنهار شاهست راىه و گرتان ب

 دل هر كسى بر تنش پادشاست و گرتان سوى شهر ايران هواست

 كه هرگز نشوييم دل را ز خشم ز ما دو برادر مداريد چشم

 كه بند كمر بر ميانش نسود ويسگان كس نبود ۀكزين تخم

 توران شويمه ز راه بيابان ب بر اندرز ساالر پيران شويم

 بكوشيم تا هستمان دستگاه ار ايدونك بر ما بگيرند راه

 يكى نيك پاسخ فگندند بن چو تركان شنيدند زيشان سخن

 كشيدند كشته بران گونه خوار كه ساالر با ده يل نامدار

 كه يارد بدين رزمگاه آرميد آمد پديد خسروزان روى كىو 

 نه گنج و نه ساالر و نه نامور نه اسب و سليح و نه پاى و نه پر
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 چه با خويشتن كرد بايد ستيز نه نيروى جنگ و نه راه گريز

 پس ما برانند پيل و سپاه اگر باز گرديم گودرز و شاه

 بينيم و نه دودماننه خرگاه  رهايى نيابيم يك تن بجان

 سپاهست بسيار و ساالر نيست زنهار بر ما كنون عار نيسته ب

 چه افراسياب و چه يك مشت خاك ازان پس خود از شاه تركان چه باك

 راه توران گرفتن لهاک و فرشیدورد

 دو پر مايه از جاى برخاستند چو لشكر چنين پاسخ آراستند

 نيست هنگام ننگ و نبردِكشان  بدانست لّهاك و فرشيدورد

 رمه شبانىتبه گردد از بى همى راست گويند لشكر همه

 بيابان گرفتند و راه دراز پدرود كردن گرفتند سازه ب

 پر از درد دل ديدگان پر ز خون درفشى گرفته بدست اندرون

 دليران و شايسته كارزار برفتند با نامور ده سوار

 نگهبان آن نامداران بدند بره بر ز ايران سواران بدند

 طاليه بيفشارد با جاى پاى برانگيختند اسب تركان ز جاى

 كه از خون زمين گشت با كوه راست جنگ خاست شانيكى ناسگاليده

 دليران و شيران روز نبرد بكشتند ايرانيان هشت مرد

 راه بيابان بكردار شيره ب و زان جا برفتند هر دو دلير

 ز دست طاليه دگر جان نبرد سرافراز گرد ز تركان جزين دو

 كه اى سرفرازان و گردان نو كرد غو بانديده گهپس از ديده

 برون رفت با نامور ده سوار ازين لشكر ترك دو نامدار

 كه با خاك خون را بر آميختند چنان با طاليه بر آويختند

 دو تن تيز رفتند بسته ميان تنى هشت كشتند ايرانيان
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 بود گرد لهاك و فرشيدورد بشنيد گودرز گفت آن دو مردچو 

 شكسته نشدشان دل از تاختن برفتند با گردن افراختن

 برين لشكر آيد همانا گزند توران شونده گر ايشان از اينجا ب

 كه اى نامداران دشمن كشان هم اندر زمان گفت با سركشان

 رومى كالهه بپوشد سرش را ب كه جويد كنون نام نزديك شاه

 شده سست و سوده ز آهن ميان همه مانده بودند ايرانيان

 كه بود اندر آورد شير دژم ندادند پاسخ جز از گستهم

 آورد توران سپاهه چو رفتى ب بساالر گفت اى سرافراز شاه

 پيش سپه بر ببودن بپاىه ب سپردى مرا كوس و پرده سراى

 هنگام جنگه بهره نامد بمرا  دليران همه نام جستند و ننگ

 دام آورمه شومشان يكايك ب كنون من بدين كار نام آورم

 رخش تازه شد و ز غم آزاد شد بخنديد گودرز و زو شاد شد

 كه شيرى و بدخواه تو همچو گور بدو گفت نيك اخترى تو ز هور

 چو لّهاك سيصد شكار تو باد برو كآفريننده يار تو باد

 لهاک و فرشیدورد رفتن گستهم از پس

 ز گردان كرا ديد پدرود كرد بپوشيد گستهم درع نبرد

 جنگ دو ترك سر افراز رفته ب برون رفت و ز لشكر خويش تفت

 كه گستهم را زين بد آيد بسر همى گفت لشكر همه سر بسر

 همى رفت برسان كشتى بر آب يكى لشكر از نزد افراسياب

 نزديك دشت دغو آمدندچو  بيارى همه جنگ جو آمدند

 نبرد دليران دگرگونه گشت خبر شد بديشان كه پيران گذشت

 خروشان برفتند نزديك شاه همه بازگشتند يك سر ز راه
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 آورد لّهاك تفته ز لشكر ب چو بشنيد بيژن كه گستهم رفت

 چو تنگ اندر آيد بدشت دغو گمانى چنان برد بيژن كه او

 برآرند ازو خاك روز نبرد فرشيدوردنبايد كه لهاك و 

 نزديك گودرز بنهاد روىه ب نشست از بر ديزه راه جوى

 خروشيد و چندى سخن كرد ياد چو چشمش بروى نيا بر فتاد

 كه هر نامدارى كه فرمان برد نه خوب آيد اى پهلوان از خرد

 چرخ فلك بر نهىه بهانه ب خيره بكشتن دهىه مر او را ب

 راهه برفتند زين سان دالور ب نامداران توران سپاهدو تن 

 گوهر بزرگان آن كشورنده ب ز هومان و پيران دالورترند

 نبايد كه آيد برو بر شكن جنگ دو تنه كنون گستهم شد ب

 چو كم گردد از لشكر آن رادمرد درده همه كام ما باز گردد ب

 تيمار اوىكشيدن بدان كار  چو بشنيد گودرز گفتار اوى

 بيژن گمان بردهم از بد كه مى پس انديشه كرد اندران يك زمان

 كه هر كس كه جويد همى نام و گاه بگردان چنين گفت ساالر شاه

 مر او را بدن يار با بدگمان پس گستهم رفت بايد دمان

 نه غمخواره بد كس نه آسوده تن ندادند پاسخ كس از انجمن

 جز از من نباشدش فرياد رس بيژن كه كسگودرز پس گفت ه ب

 سيرى نيامد كس از جان خويشه ب كه آيد ز گردان بدين كار پيش

 دلم پر ز در دست و پر آب روى مرا رفت بايد كه از كار اوى

 نه گرم آزموده ز گيتى نه سرد بدو گفت گودرز كاى شير مرد

 پسربدين كار مشتاب تند اى  نبينى كه ماييم پيروزگر

 وزيشان ستاند سر و تاج و تخت بريشان بود گستهم چيره بخت

 سوارى فرستم چو شير دژم بمان تا كنون از پس گستهم
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 گرده سر دشمنان اندر آرد ب كه با او بود يار گاه نبرد

 خردمند و بيدار و روشن روان بدو گفت بيژن كه اى پهلوان

 كجا زو برآرند گردنه آنگه  كنون يار بايد كه زندست مرد

 سر آمد برو روز و برگشت كار چو گستهم شد كشته در كارزار

 كنون دار گر داشت خواهى نگاه كجا سود دارد مر او را سپاه

 ببندم كمر تنگ بر كار اوى بفرماى تا من ز تيمار اوى

 ببرم بدين آبگون خنجرم ور ايدونك گويى مرو من سرم

 نخواهم كه باشد بهانه مجوى اوى كه من زندگانى پس از مرگ

 اگر نيست مهر تو بر جان خويش بدو گفت گودرز بشتاب پيش

 كمر بند و ببسيچ و سر بر مخار نيابى همى سيرى از كارزار

 كه هزمان مر او را بسوزى جگر نسوزد همانا دلت بر پدر

 دره زمين را ببوسيد و آمد ب چو بشنيد بيژن فرو برد سر

 بدين جنگ جستن مرا زو چه باك همى گفت از كوه خاكبر آرم 

 رفتن بیژن از پس گستهم

 بزين اندر آورد شبرنگ را كمر بست و برساخت مر جنگ را

 كمر بست بر جنگ فرشيد ورد گيو آگهى شد كه بيژن چو گرده ب

 جنگ سواران توران سپاهه ب راهه پس گستهم تازيان شد ب

 نشست از بر تازى اسبى چو دود زود هم اندر زمان گيو بر جست

 بتندى عنانش بيك سو كشيد ره بر چو او را بديده بيامد ب

 نخواهى همى بود همداستان بدو گفت چندين زدم داستان

 كجا رفت خواهى بدين سان دمان كه باشم بتو شادمان يك زمان

 پيران سر از من چه بايد بگوىه ب هر كار درد دلم را مجوىه ب
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 درد تو خرسند نيسته روانم ب گيتيم فرزند نيسته جز از تو ب

 بد خواه بر تيغ كينه كشيده ب بدى ده شبان روز بر پشت زين

 نخواهى همى سير گشتن ز خون بسودى بخفتان و خود اندرون

 آرام و شاده ببايد نشستن ب چو نيكى دهش بخت پيروز داد

 شدستى بدين خنجرتبس ايمن  پيش زمانه چه تازى سرته ب

 نجويد ز گيتى چنين كام خويش كسى كو بجويد سر انجام خويش

 كه او خود سوى ما نهادست روى تو چندين بگرد زمانه مپوى

 نشايد كه دارى دل من بدرد ز بهر مرا زين سخن باز گرد

 جزين بر تو مردم گمانى برد بدو گفت بيژن كه اى پر خرد

 نپيچى بخيره همى سر ز داد بيادكه كار گذشته بيارى 

 مگر جنگ الون ترا ياد نيست بدان اى پدر كين سخن داد نيست

 همه غم و شادمانيش با من ب كه با من چه كرد اندران گستهم

 فراز آورد روزگار بدى ورايدون كجا گردش ايزدى

 نبايد كشيد اين سخن را دراز نبشته نگردد به پرهيز باز

 فدى كرده دارم بدين كار تن بر مگردان كه منز پيكار سر 

 همان خوبتر كين نشيب و فراز بدو گفت گيو ار بگردى تو باز

 هر كار كرده منت يار باشم ب روز نبرده مپويى ب منتو بى

 كه از نامداران خسرو نژاد بدو گفت بيژن كه اين خود مباد

 ن راه دوربتازند پويان بدي سه گرد از پى بيم خورده دو تور

 بجان نيا نامور پهلوان بجان و سر شاه روشن روان

 راهه تو بر گردى و من بپويم ب ش كزين رزمگاهوكين سياوه ب

 كه گويى مرا باز گرد از نبرد نخواهم برين كار فرمانت كرد

 برو آفرين كرد و اندر گذشت چو بشنيد گيو اين سخن باز گشت
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 مبيناد چشم تو هرگز بدى كه پيروز بادى و شاد آمدى

 كه نايد بروبر ز توران ستم همى تاخت بيژن پس گستهم

 گذشتند پويان ز دشت نبرد چو از دور لّهاك و فرشيد ورد

 برفتند ايمن ز ايران سپاه بيك ساعت از هفت فرسنگ راه

 بدو اندرون سايه كاروان يكى بيشه ديدند و آب روان

 درخت از بر و سبزه و آب زير و شير بيشه درون مرغ و نخچيره ب

 و زان تشنگى سوى رود آمدند نخچير كردن فرود آمدنده ب

 باندوه و شادى نبندد دهان چو آب اندر آمد ببايست نان

 فگندند بسيار مايه شكار بگشتند بر گرد آن مرغزار

 بخوردند و كردند سر سوى خواب برافروختند آتش و زان كباب

 كجا خواب سازد پريشان ستم دليران دژم چو بد روزگار

 بسر بر همى پاسبانيش كرد فرو خفت لّهاك و فرشيد ورد

 کشته شدن لهاک و فرشیدورد به دست گستهم

 دو غمگين سر اندر نهاده بخواب بر آمد چو شب تيره شد ماهتاب

 همه كه بودند ياران توران ب رسيد اندران جايگه گستهم

 خروشى برآورد و اندر دميد اسبان شنيد نوند اسب او بوى

 خروشى برآورد چون بيهشان سبك اسب لّهاك هم زين نشان

 ز خواب خوش آمدش بيدار كرد دمان سوى لّهاك فرشيد ورد

 بمردى سر بخت خود را بكش بدو گفت برخيز زين خواب خوش

 كه شيرى كه بگريزد از چنگ گرگ كه دانا زد اين داستان بزرگ

 كه او را همان بخت خود بركشد نبايد كه گرگ از پسش دركشد

 كس از روز بد هم رهايى نيافت چه مايه بپويند و چندى شتافت
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 از ايران و بر ما گرفتند راه هال زود بشتاب كآمد سپاه

 كشيدند پويان ازان مرغزار نشستند بر باره هر دو سوار

 دالور دو پرخاش جوىدو خونى  باال نهادند روىه ز بيشه ب

 پر انديشه تا چون بسيچند كار هامون كشيدند هر دو سواره ب

 همه نديدند با او سوارى ب پديد آمد از دور پس گستهم

 مر او را چو ديدند بشناختند دليران چو سر را بر افراختند

 كه يك تن سوى ما نهادست روى گرفتند يك با دگر گفت و گوى

 مگر بخت بد كرد خواهد ستم ما گستهمنيابد رهايى ز 

 چنگه درفش دليران گرفته ب جنگه جز از گستهم نيست كآمد ب

 مگر كاندر آرد بدين دشت روى گريزان ببايد شد از پيش اوى

 پس اندر دمان گستهم كينه جوى هامون نهادند روىه و ز آنجا ب

 كشيدچو شير ژيان نعره بر  بيامد چو نزديك ايشان رسيد

 جنگه چو فرشيد ورد اندر آمد ب بريشان بباريد تير خدنگ

 همه كه با خون بر آميخت مغزش ب يكى تير زد بر سرش گستهم

 شد آن نامور گرد ويسه نژاد نگون گشت و هم در زمان جان بداد

 بدانست كز كارزار آرميد چو لّهاك روى برادر بديد

 چشم اندرش تيره شد جهان پيش بلرزيد و ز درد او خيره شد

 زه كرد و اندر كشيده كمان را ب سيرى رسيده ز روشن روانش ب

 شمشير بر ساختند كارزاره ب شدند آن زمان خسته هر دو سوار

 ز كينه چنان خسته اندر شتافت يكايك برو گستهم دست يافت

 برآورد ناگاه زو رستخيز گردنش بر زد يكى تيغ تيزه ب

 كه آيد همى زخم چوگان بروى آمد چو گوىسرش زير پاى اندر 

 ببّرد ز پرورده خويش مهر چنينست كردار گردان سپهر
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 و گر پاى جويى سرش پيش تست چو سر جوييش پاى يابى نخست

 كه بگسست خواهد تو گفتى ز هم زين بر چنان خسته بد گستهمه ب

 همى راند اسب و همى ريخت خون بيامد خميده بزين اندرون

 هم آب روان ديد و همسايه ديد و ز آنجا سوى چشمه سارى رسيد

 آب اندر آمد ز بخته ببست و ب فرود آمد و اسب را بر درخت

 ببستش تو گفتى سراسر زمين بخورد آب بسيار و كرد آفرين

 شمشير چاكه سراسر همه تن ب بپيچيد و غلتيد بر تيره خاك

 زان لشكر نامدارپديد آر  همى گفت كاى روشن كردگار

 و گر نه دالور يكى نيو را دلسوزگى بيژن گيو راه ب

 برد مر مرا سوى ايران سپاه كه گر مرده گر زنده زين جايگاه

 ببرد برد پيش بيدار شاه سر نامداران توران سپاه

 نمردم بگيتى همينست كام بدان تا بداند كه من جز بنام

 درد چون مار پيچان بخاكپر از  همه شب بناليد تا روز پاك

 دیدن بیژن گستهم را به مرغزار

 بيامد بدانجايگه بيژنا چو گيتى ز خورشيد شد روشنا

 كه يابد نشانى ز گم بوده يار همى گشت بر گرد آن مرغزار

 بدان مرغزار اندرون چون نوند پديد آمد از دور اسب سمند

 و گسسته لگامنگون گشته زين  كامه چمان و چران چون پلنگان ب

 ركيب و كمند و جنا پر ز خون همه آلت زين بروبر نگون

 بر آورد چون شير شرزه خروش چو بيژن بديد آن ازو رفت هوش

 كجايى فگنده درين مرغزار همى گفت كاى مهربان نيك يار

 كنون جان شيرين ز تن بگسلم كه پشتم شكستى و خستى دلم
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 مر او را بديد اندران مرغزار بشد بر پى اسب بر چشمه سار

 فتاده بدان خستگى سرنگون همه جوشن و ترگ پر خاك و خون

 آغوش در تنگ زوده گرفتش ب فرو جست بيژن ز شبرنگ زود

 برهنه شد از ترگ خسته سرش برون كرد رومى قبا از برش

 دلش پر ز تيمار و جان پر ز درد ز بس خون دويدن تنش بود زرد

 همى بود زارى كنان پيش اوى خستگيهاش بنهاد روىبران 

 تو رفتى و اين بود پيكار من همى گفت كاى نيك دل يار من

 رسيدن بر تو بجاى نبرد شتابم كنون بيش بايست كرد

 چو با اهرمن ساختى كارزار مگر بودمى گاه سختيت يار

 كرد خواستبرآورد سر هرچ مى كنون كام دشمن همه راست كرد

 بجنبيد و برزد يكى تيز دم بگفت اين سخن بيژن و گستهم

 مكن خويشتن پيش من در تباه بيژن چنين گفت كاى نيك خواهه ب

 بنه بر سر خسته بر ترگ خويش مرا درد تو بّتر از مرگ خويش

 توانى رسانيدنم نزد شاه يكى چاره كن تا ازين جايگاه

 چهره شهريار كه بينم يكى مرا باد چندان همى روزگار

 مرا خود نهالى بجز خاك نيست ازان پس چو مرگ آيدم باك نيست

 بميرد بيابد سر انجام خويش نمردست هر كس كه با كام خويش

 كه بر دست من كرد يزدان هالك و ديگر دو بد خواه با ترس و باك

 و گرنه سرانشان ز تنها بريد زين بر توانى كشيده مگرشان ب

 ببر تا بدانند پيكارشان نامبردارشانسليح و سر 

 باده خيره ندادم به كه من سر ب كنى نزد شاه جهاندار ياد

 ننگه گه نام جستن نمردم ب بسودم بهر جاى با بخت جنگ

 دوره كه بودند كشته فگنده ب بيژن نمود آنگهى هر دو توره ب
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 همى بود بيژن بسر بر نوان بگفت اين و سستى گرفتش روان

 بياورد و بگشاد از باره تنگ درنگو ز آن جايگه اسب او بى

 درده بيفگند و ناليد چندى ب زير تن خفته مرده نمد زين ب

 ابر خستگيهايش بر بست پاك همه دامن قرطه را كرد چاك

 بيامد ز غم تيره كرده روان و ز آن جايگه سوى باال دوان

 بيابان پديد كه آمد ز راه سواران تركان پراگنده ديد

 دل از مردن گستهم با نهيب ز باال چو برق اندر آمد بشيب

 بشمشير كم كرد زان انجمن ازان بيم ديده سواران دو تن

 گردن فگنده ز تركان يكى را ب ز فتراك بگشاد زان پس كمند

 بدان كار با خويشتن يار داد ز اسب اندر آورد و زنهار داد

 دمان سوى لّهاك و فرشيد ورد گردو ز آنجا بيامد بكردار 

 فگنده بران خاك غرقه بخون بديد آن سران سپه را نگون

 چراگاه سازيد و جاى چراى بسرشان بر اسبان جنگى بپاى

 ابر گستهم كو سر آورد كين چو بيژن چنان ديد كرد آفرين

 زين بر كشيد آن سران را ز راهه ب بفرمود تا ترك زنهار خواه

 كشيدند بر پشت زين كيان ببستندشان دست و پاى و ميان

 بيامد بسان پلنگ ژيان و ز آنجا سوى گستهم تازيان

 نرم از بر زين نهاد آزاربى فرود آمد از اسب و او را چو باد

 آغوش او اندر آورد دسته ب بدان ترك فرمود تا بر نشست

 خواند گرمبرو بر همى آفرين  سمند نوندش همى راند نرم

 تواند رسانيدن از كارزار مگر زنده او را بر شهريار

 روانش پر از انده گستهم همى راند بيژن پر از درد و غم
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 دخمه کردن کیخسرو پیران و سران توران و کشتن گروی زره را 

 خور از گنبد چرخ گردان بگشت چو از روز نه ساعت اندر گذشت

 بيامد بدان دشت آوردگاه جهاندار خسرو بنزد سپاه

 همه نامداران و جنگاوران پذيره شدندش سراسر سران

 كه اى شهريار و سر موبدان برو خواندند آفرين بخردان

 بدان تا ببينند رويش سپاه چنان هم همى بود بر اسب شاه

 گردان زمينه كه آباد بادا ب بريشان همى خواند شاه آفرين

 همى رفت گودرز با آن گروه چو كوهآيين پس پشت لشكر ه ب

 سليح و تن و جامهاشان بخون سر كشتگان را فگنده نگون

 بياورده بودند گردان شاه همان ده مبارز كه كز آوردگاه

 ابر شهريار آفرين خواندند پس لشكر اندر همى راندند

 پياده شد از دور كو را بديد چو گودرز نزديك خسرو رسيد

 بيامد بغلتيد در پيش شاه پهلوان سپاهستايش كنان 

 بگفتش كه همرزم هر كس كه بود همه كشتگان را بخسرو نمود

 دمان با سپهدار پيران نيو گروى زره را بياورد گيو

 نيايش همى كرد بر كردگار ز اسب اندر آمد سبك شهريار

 كه او داد پيروزى و دستگاه ز يزدان سپاس و بدويم پناه

 همى خواند و بر لشكرش همچنين پهلوان آفرين ز دادار بر

 شما آتش و دشمنان خشك نى كه اى نامداران فرخنده پى

 ز بهر دل من چو آتش دمان سپهدار گودرز با دودمان

 انددم از شهر توران بر آورده اندهمه جان و تنها فدا كرده

 راستندارم دريغ از شما دست  كنون گنج و شاهى مرا با شماست
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 چو روى سپهدار پيران بديد ازان پس بدان كشتگان بنگريد

 كه كردار نيكى همى ياد كرد فرو ريخت آب از دو ديده بدرد

 دلش آتشى برفروخته تو گفتى ب پيرانش بر دل از ان سان بسوخته ب

 بخون دو ديده بيالود روى يكى داستان زد پس از مرگ اوى

 دام آورد شير شرزه بدمه ب كه بخت بدست اژدهاى دژم

 چنين آمد اين تيز چنگ اژدها مردى نيابد كسى زو رهاه ب

 پيكار منه ميان بسته بودى ب كشيدى همه ساله تيمار من

 بدانگه كسى را نيازرد بود ش پر از درد بودوز خون سياو

 وزو شهر ايران پر از بيم شد چنان مهربان بود دژخيم شد

 دگرگونه پيش اندر آورد پاى اهرمن دل ز جاىمر او را ببرد 

 نيامدش گفتار من سودمند فراوان همى خيره دادمش پند

 كنون شهريارش چنين داد بر از افراسيابش نه برگشت سر

 همى گاه و ديهيمش آراستيم مكافات او ما جزين خواستيم

 فلك بر سرش بر دگر گونه گشت ما سخن در گذشت ۀاز انديش

 بدين سر دگر گونه بنمود چهر بر جفا كرد بر جاى مهربدل 

 بيفگند گفتار و پيمان من كنون پند گودرز و فرمان من

 زهر اندر آميخت ترياك راه ب تبه كرد مهر دل پاك را

 كه چندان شد از شهر ايران تباه كه آمد بجنگ شما با سپاه

 زمانكه ژوپين گودرز بودش  ز توران بسيچيد و آمد دمان

 سليح و سپاه و همه بوم و بر پسر با برادر كاله و كمر

 زمانه برو كرد چندين شتاب بداد از پى مهر افراسياب

 عنبر بر آميخته با گالبه ب بفرمود تا مشك و كافور ناب

 كافور و مشكش بياگند سره ب تنش را بيالود زان سربسر



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  111
 

 
 

 

 ناپاك اوىبپوشيد آن جان  ديباى رومى تن پاك اوىه ب

 بر آورده سر تا بگردان سپهر مهره يكى دخمه فرمود خسرو ب

 چنانچون بود در خور مهتران نهاد اندرو تختهاى گران

 كمر بر ميان و بسر بر كاله نهادند مر پهلوان را بگاه

 چه مايه فرازست و چندى نشيب چنينست كردار اين پر فريب

 همى خيره از كار اوىبماند  خردمند را دل ز كردار اوى

 يكى باد سرد از جگر بر كشيد ازان پس گروى زره را بديد

 چو ديوى بسر بر فروهشته موى نگه كرد خسرو بدان زشت روى

 تو دانى همى آشكار و نهان همى گفت كاى كردگار جهان

 پاداش ازو زهر و كين آزموده ب وس بد كرده بودوهمانا كه كا

 ندانم جزين كينه بر دل چه داشت سياوش گماشتكه ديوى چنين بر 

 جهاندار نيكى ده و رهنماى پيروزى يك خداىه و ليكن ب

 بخواهم بدين كينه گيرم شتاب ش ز افراسيابوكه خون سياو

 بفرمود تا بر كشيدند زه گروى زره را گره تا گره

 بريدند همچون سر گوسفند چو بندش جدا شد سرش را ز بند

 بگفتا چنين بينم افراسياب او را فگندن به آب بفرمود

 زینهار خواستن تورانیان از کیخسرو

 بدان تا كند سازگار سپاه ببد شاه چندى بران رزمگاه

 كسى كز در خلعت و افسرست دهد پادشاهى كرا در خورست

 كاله بزرگى و تخت مهان گودرز داد آن زمان اصفهانه ب

 بياراست خلعت سزاوارشان كارشاناندازه اندر خور ه ب

 كه پيرانشان بد سر و كدخداى از آنها كه بودند مانده بجاى
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 خردمند مردى ز توران سپاه نزديك شاهه فرستاده آمد ب

 زمين جز بفرمان او نسپريم كه ما شاه را بنده و چاكريم

 اگر چه شود در دم اژدها كس از خواست يزدان نيابد رها

 هر چييمه ميان تنگ بسته ز ب داند كه ما خود كييمجهاندار 

 ببرد اهرمن شاه را دل ز راه ش گناهونبدمان بكار سياو

 زن و كودك خرد در ماتمست كه توران ز ايران همه پر غمست

 ز بهر بر و بوم و گاه آمديم نه بر آرزو كينه خواه آمديم

 پسرشد پدر بى پدرپسر بى ازين جنگ ما را بد آمد بسر

 ببنديم پيشش ميان بنده وار بجان گر دهد شاهمان زينهار

 كجا بندگى شاه را در خورست بدين لشكر اندر بسى مهترست

 ازو هرچ آيد بما بر رواست گنهكار اوييم و او پادشاست

 بسى پوزش اندر گناه آوريم سران سر بسر نزد شاه آوريم

 بريدن سر دشمن آيين بود بودگر از ما بدلش اندرون كين 

 همان كرد بايد كه او را هواست ور ايدونك بخشايش آرد رواست

 ببخشودشان شاه آزاد مرد درده چو بشنيد گفتار ايشان ب

 بران آرزو چاره جو آمدند بفرمود تا پيش او آمدند

 پر از خون دل و ديده پر آب كين همه بر نهادند سر بر زمين

 گركه اى دادگر داور چاره آسمان كرد سرسپهبد سوى 

 همى خاك جستند ز ايران زمين همان لشكرست اين كه سر پر ز كين

 نه راى و نه دانش نه پاى و نه پر چنين كردشان ايزد دادگر

 ز گيتى نخواهيم فريادرس بدو دست يازم كه او يار بس

 آورد پاىزين اندر ه كه از كين ب بدين داستان زد يكى نيك راى

 كنون كار بيدار بخت منست كه اين باره رخشنده تخت منست
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 و گر رسم تابوت ساج آوريم بدين كينه گر تخت و تاج آوريم

 خور كرگسانست مغز سرم چنگ پلنگ اندرمه و گر نه ب

 شناسد هر آن كس كه دارد خرد كنون بر شما گشت كردار بد

 چنين كار دشوار تنگ كه گيرم نيم من بخون شما شسته چنگ

 و گر چند بد خواه گاه منيد همه يك سره در پناه منيد

 بدين گفته افزايش آمد نه كاست هر آن كس كه خواند نباشد رواست

 گذارد نگيرم برو راه پيش هر آن كس كه خواهد سوى شاه خويش

 نيازنيروى يزدان شدم بىه ب ز كّمى و بيشّى و از رنج و آز

 ز سر برگرفتند يك سر كاله شنيدند گفتار شاه چو تركان

 پلنگان جنگى چو آهو شدند پيروزى شاه خستو شدنده ب

 بيارند تيغ و سنان و رميح بفرمود شاه جهان تا سليح

 يكى توده كردند نزديك شاه ز برگستوانور رومى كاله

 زدند آن سر افراز تركان درفش بگرد اندرش سرخ و زرد و بنفش

 از كران تا كران ايمكه تا زنده بخوردند سوگندهاى گران

 ايممهر وى آگندهه همه دل ب ايمهمه شاه را چاكر و بنده

 ببخشيد يك سر همه بر سپاه چو اين كرده بودند بيدار شاه

 همه بومش از مردم آگنده كرد ز همشان پس آنگه پراگنده كرد

 باز آمدن بیژن با گستهم

 كه گرد سواران بر آمد ز راه گاهخروش آمد از ديدهاز ان پس 

 همى بينم از دور با يك سوار سه اسب و دو كشته برو بسته زار

 راهه نهادند چشم از شگفتى ب همه نامداران ايران سپاه

 كه يارد گذشتن برين دشت كين كه تا كيست از مرز توران زمين
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 زه برفگنده كمانه بازو به ب هم اندر زمان بيژن آمد دمان

 فگنده نگونسار پر خون و گرد بر اسبان چو لّهاك و فرشيد ورد

 آغوش ترك اندرون گستهمه ب بر اسبى دگر بر پر از درد و غم

 سر تاج و تخت بلندش بديد نزديك خسرو رسيده چو بيژن ب

 بشد شاد خسرو بديدار اوى ببوسيد و بر خاك بنهاد روى

 كجا رفته بودى ز دشت نبرد اى شير مردبپرسيد و گفتش كه 

 ز لّهاك و ز گرد و فرشيد ورد ز گستهم بيژن سخن ياد كرد

 ز جنگ سواران و ز بيش و كم گستهم ءو ز ان خسته و زارى

 كه آن كار بر شاه دشوار نيست كنون آرزو گستهم را يكيست

 و زان پس اگر ميرد او را روا ديدار شاه آمدستش هواه ب

 كه بردند گستهم را پيش اوى بفرمود پس شاه آزرم جوى

 باره كه از گريه مژگانش آمد ب چنان نيك دل شد ازو شهريار

 كه گفتى همى بر نيامدش دم چنان بد ز بس خستگى گستهم

 بپيچيد و ديده سوى او شتافت يكى بوى مهر شهنشاه يافت

 كرد چهر سپهبد پر از آب و خون بباريد از ديدگاه آب مهر

 چو بر آتش تيز بريان شدند بزرگان برو زار و گريان شدند

 كه سندان كين بد سرش زير ترگ مرگه دريغ آمد او را سپهبد ب

 يكى مهره بد خستگان را اميد ز هوشنگ و طهمورث و جّمشيد

 بازوش برداشتى سال و ماهه ب ميراث نزديك شاهه رسيده ب

 گشاد آن گرانمايه از دست راست چو مهر دلش گستهم را بخواست

 بماليد بر خستگيهاش دست ابر بازوى گستهم بر ببست

 چه از شهر يونان و ايران زمين پزشكان كه از روم و ز هند و چين

 ز هر گونه افسون بروبر بخواند بالين گستهمشان بر نشانده ب
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 بسى با جهان آفرين گفت راز جاى نمازه و ز آنجا بيامد ب

 سر آمد همه رنج و سختى و درد دو هفته بر آمد بران خسته مرد

 چو شاه اندرو كرد لختى نگاه بر اسبش ببردند نزديك شاه

 بود هر كسى شاد و به روزگار ايرانيان گفت كز كردگاره ب

 بدين راستى بر شده يار من و ليكن شگفتست اين كار من

 شادمان را دژمنكرد اين دل  پيروزى اندر غم گستهمه ب

 بدو داد دست گو نيو را بخواند آن زمان بيژن گيو را

 مدار از تن خويش هرگز هراس كه تو نيك بختى و يزدان شناس

 ندانم بگيتى جز او هيچ كس همه مهر پروردگارست و بس

 بسختى نگيرد جز او دست كس كه اويست جاويد و فريادرس

 جهاندار گستهم را زنده كرد اگر زنده گردد تن مرده مرد

 چو بيژن نبيند كس از روزگار بدانگه بدو گفت تيمار دار

 اىستايش بدين گونه بشنيده اىكزو رنج بر مهر بگزيده

 درم داد و دينار و هر گونه چيز د شاه يك هفته نيزببزيبد ب

 بنزد بزرگان و آزادگان فرستاد هر سو فرستادگان

 اكنون بساز خسرويكى رزم كى نيازبى چو از جنگ پيران شدى

 


