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 كه مى بوى مشك آيد از جويبار كنون خورد بايد مى خوشگوار

 خنك آنك دل شاد دارد بنوش خروش و زمين پر ز جوشهوا پر 

 سر گوسفندى تواند بريد درم دارد و نقل و جام نبيد

 ببخشاى بر مردم تنگ دست مرا نيست فّرخ مر آن را كه هست

 همه كوه پر الله و سنبلست همه بوستان زير برگ گلست

 بالد همىه گل از ناله او ب پاليز بلبل بنالد همىه ب

 ندانم كه نرگس چرا شد دژم چو از ابر بينم همى باد و نم

 گل از باد و باران بجنبد همى شب تيره بلبل نخسپد همى

 چو بر گل نشيند گشايد زبان بخندد همى بلبل از هر دوان

 چو از ابر بينم خروش هژبر ندانم كه عاشق گل آمد گر ابر

 اندر تنشدرفشان شود آتش  بدّرد همى باد پيراهنش

 نزديك خورشيد فرمانرواه ب عشق هوا بر زمين شد گواه ب

 زير گل اندر چه مويد همىه ب كه داند كه بلبل چه گويد همى

 ز بلبل سخن گفتن پهلوى نگه كن سحرگاه تا بشنوى

 ندارد بجز ناله زو يادگار همى نالد از مرگ اسفنديار

 گوش و غّران هژبربدّرد دل و  چو آواز رستم شب تيره ابر

 

 

 

 داستان رستم و اسفندیار

 آغاز داستان  – 1بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه بر خواند از گفته باستان ز بلبل شنيدم يكى داستان

 شهريار دژم گشته از خانه كه چون مست باز آمد اسفنديار

 گرفته شب و روز اندر برش كتايون قيصر كه بد مادرش

 يكى جام مى خواست و بگشاد لب چو از خواب بيدار شد تيره شب

 كه با من همى بد كند شهريار چنين گفت با مادر اسفنديار

 مردى ز ارجاسپ شاهه بخواهى ب مرا گفت چون كين لهراسپ شاه

 گيتى بلنده كنى نام ما را ب همان خواهران را بيارى ز بند

 بكوشى و آرايشى نو كنى كنى خوجهان از بدان پاك بى

 همان گنج با تخت و افسر تراست همه پادشاهى و لشكر تراست

 سر شاه بيدار گردد ز خواب كنون چون بر آرد سپهر آفتاب

 ندارد ز من راستيها نهفت بگويم پدر را سخنها كه گفت

 يزدان كه بر پاى دارد سپهره ب چهره اندر آرد بو گر هيچ تاب 

 همه كشور ايرانيان را دهم او تاج بر سر نهم كامكه بى

 زور و بدل جنگ شيران كنمه ب ترا بانوى شهر ايران كنم

 همه پرنيان خار شد بر برش غمى شد ز گفتار او مادرش

 نبخشد ورا نامبردار شاه بدانست كان تاج و تخت و كاله

 ز گيتى چه جويد دل تاجور بدو گفت كاى رنج ديده پسر

 تو دارى برين بر فزونى مخواه مگر گنج و فرمان و راى و سپاه

 

 داستان رستم و اسفندیار

 سخن اسفندیار با مادرش کتایون  – 2بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 تو دارى دگر لشكر و بوم و بر يكى تاج دارد پدر بر پسر

 بزرگى و شاهى و بختش تراست چو او بگذرد تاج و تختش تراست

 پدر بر كمر بر ميانبه پيش  چه نيكوتر از نّره شير ژيان

 كه نيكو زد اين داستان هوشيار چنين گفت با مادر اسفنديار

 چو گويى سخن بازيابى بكوى كه پيش زنان راز هرگز مگوى

 زنیكه هرگز نبينى زنى را فرمان زنه مكن هيچ كارى ب

 ز گفته پشيمانى آمد برش پر از شرم و تشوير شد مادرش

 همى بود با رامش و ميگسار بشد پيش گشتاسپ اسفنديار

 بر ماهرويش دل آرام كرد خام خورد ۀدو روز و دو شب باد

 كه فرزند جوينده گاه شد سيم روز گشتاسپ آگاه شد

 همى تاج و تخت آرزو آيدش همى در دل انديشه بفزايدش

 همان فال گويان لهراسپ را بخواند آن زمان شاه جاماسپ را

 بپرسيد شاه از گو اسفنديار برفتند با زيجها بر كنار

 شادى و آرام و نازه نشيند ب كه او را بود زندگانى دراز

 برو پاى دارد بهى و مهى بسر بر نهد تاج شاهنشهى

 نگه كرد آن زيجهاى كهن چو بشنيد داناى ايران سخن

 ز تيمار مژگان پر از آب كرد ز دانش بروها پر از تاب كرد

 بباريد آتش همى بر سرم اخترمهمى گفت بد روز و بد 

 چنگال شيره زمانه فگندى ب مرا كاشكى پيش فّرخ زرير

 جاماسپ بد اختراه نگشتى ب و گر خود نكشتى پدر مر مرا

 بران سان فگنده پيش پر ز خون خاك اندرونه ورا هم نديدى ب

 بدّرد دل شير ز آهنگ اوى چو اسفنديارى كه از چنگ اوى

 رزم اندرون نيستش هم نبرده ب بسر پاك كرد ز دشمن جهان سر
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 تن اژدها را بدو نيم كرد كرد بيمجهان از بدانديش بى

 بسى شور و تلخى ببايد چشيد ازين پس غم او ببايد كشيد

 سخن گوى و ز راه دانش مگرد بدو گفت شاه اى پسنديده مرد

 روىه كزين پرسشم تلخى آمد ب هال زود بشتاب و با من بگوى

 مرا زيستن زين سپس بد بود گر او چون زرير سپهبد بود

 كزان درد ما را ببايد گريست ورا در جهان هوش بر دست كيست

 تو اين روز را خوار مايه مدار بدو گفت جاماسپ كاى شهريار

 بدست تهم پور دستان بود ورا هوش در زاولستان بود

 روزگار؟بمن بر بگردد بد  بجاماسپ گفت آنگهى شهريار

 سپارم بدو تاج و تخت مهى كه گر من سر تاج شاهنشهى

 كاولستانه نداند كس او را ب نبيند بر و بوم زاولستان

 بود اختر نيكش آموزگار؟ شود ايمن از گردش روزگار؟

 كه بر چرخ گردان نيابد گذر چنين داد پاسخ ستاره شمر

 آمد رهامردى و دانش كه ه ب ازين بر شده تيز چنگ اژدها

 نجستست ازو مرد دانا زمان گمانبباشد همه بودنى بى

 سرش را غم و درد هم پيشه شد دل شاه زان در پر انديشه شد

 همى بر بدى بودش آموزگار بد انديشه و گردش روزگار
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 بر آورد خورشيد رخشان سنان چو بگذشت شب گرد كرده عنان

 بشد پيش او فّرخ اسفنديار نشست از بر تخت زر شهريار

 پر انديشه و دست كرده بكش همى بود پيشش پرستار فش

 و ز گردان شاه آورانز نام چو در پيش او انجمن شد سپاه

 ز اسپهبدان پيش او صف زده همه موبدان پيش او بر رده

 بر آورد از درد آنگه سخن پس اسفنديار آن يل پيلتن

 توى بر زمين فّره ايزدى بدو گفت شاها انوشه بدى

 همان تاج و تخت از تو زيبا شدست سر داد و مهر از تو پيدا شدست

 امهميشه به راى تو پوينده امتو شاهى پدر من ترا بنده

 بيامد چنان با سواران چين تو دانى كه ارجاسپ از بهر دين

 بپذرفتم آن ايزدى پندها بخوردم من آن سخت سوگندها

 پرستدلش تاب گيرد شود بت كه هر كس كه آرد بدين در شكست

 نباشد مرا از كسى ترس و بيم خنجر كنم بدو نيمه ميانش ب

 نبرگشتم از جنگ دشتى پلنگ جنگه ارجاسپ آمد بو زان پس كه 

 كه جام خورش خواستى روز بزم مرا خوار كردى بگفت گرزم

 ستونها و مسمار آهنگران ببستى تن من ببند گران

 بدكارگان داديمه ز خوارى ب سوى گنبدان دژ فرستاديم

 همه رزم را بزم پنداشتى زاول شدى بلخ بگذاشتىه ب

 

 داستان رستم و اسفندیار

 خواستن اسفندیار پادشاهی از پدر  – 3بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  نسخه مسکو (بر اساس  ه )شاهناممتن 
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 خون پير لهراسپ راه فگندى ب تيغ ارجاسپ را بديدى همى

 و زان بستگيها تنم خسته ديد چو جاماسپ آمد مرا بسته ديد

 بران نيز چندى بكوشيد سخت مرا پادشاهى پذيرفت و تخت

 زنجير و مسمار آهنگرانه ب بدو گفتم اين بندهاى گران

 نخواهم سپاه و نخواهم كاله بمانم چنين هم بفرمان شاه

 بنالم ز بدگوى با كردگار روز شماره يزدان نمايم به ب

 بسازى ابر تخت بر بدخوى مرا گفت گر پند من نشنوى

 سر افراز با گرزهاى گران دگر گفت كز خون چندان سران

 همان خواهرانت ببرده اسير تيره بران رزمگه خسته تنها ب

 فگندست خسته بدشت نبرد دگر گرد آزاده فرشيدورد

 همى پيچد از بند اسفنديار تركان گريزان شده شهريارز 

 بدين درد و تيمار و آزارها نسوزد دلت بر چنين كارها

 كه گفتار با درد و غم بود جفت سخنها جزين نيز بسيار گفت

 دوان آمدم نزد شاه رمه غل و بند بر هم شكستم همه

 شهريارز كردار من شاد شد  از يشان بكشتم فزون از شمار

 همانا كه هرگز نيايد ببن گر از هفتخوان بر شمارم سخن

 برافراختم نام گشتاسپ را ز تن باز كردم سر ارجاسپ را

 بياوردم آن گنج و تخت و كاله زن و كودكانش بدين بارگاه

 مرا مايه خون آمد و درد و رنج گنجه همه نيكويها بكردى ب

 نگذرم من ز فرمان توهمى  ز بس بند و سوگند و پيمان تو

 ز روشن روان برگزينم ترا همى گفتى ار باز بينم ترا

 مردى سزاوار تاجه كه هستى ب سپارم ترا افسر و تخت عاج

 كه گويند گنج و سپاهت كجاست مرا از بزرگان برين شرم خاست
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 پس از رنج پويان ز بهر كيم بهانه كنون چيست من بر چيم
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 كه از راستى بگذرى نيست راه فرزند پاسخ چنين داد شاهه ب

 كه يار تو بادا جهان كردگار ازين بيش كردى كه گفتى تو كار

 نه در آشكارا نه اندر نهان نبينم همى دشمنى در جهان

 شود جانچه پيچان همانا كه بى كه نام تو يابد نه پيچان شود

 نامور پور زال خردمگر بى بگيتى ندارى كسى را همال

 همان بست و غزنين و كاولستان كه او راست تا هست زاولستان

 همى خويشتن كهترى نشمرد مردى همى ز آسمان بگذرده ب

 اندر جهان زنده بود خسروز كى كاوس كى بنده بودكه بر پيش 

 كه او تاج نو دارد و ما كهن شاهى ز گشتاسپ نارد سخنه ب

 ز رومى و تورى و آزاد مرد گيتى مرا نيست كس هم نبرده ب

 كار آورى زور و بند و فسونه ب سوى سيستان رفت بايد كنون

 ل رابند آورى رستم زاه ب برهنه كنى تيغ و گوپال را

 زينه نمانى كه كس بر نشيند ب زواره فرامرز را همچنين

 فروزنده اختر و ماه و هور دادار گيتى كه او داد زوره ب

 ز من نشنوى زين سپس داورى كه چون اين سخنها بجاى آورى

 نشانم بر تخت بر پيشگاه تو تاج و تخت و كالهه سپارم ب

 هنر نامور شهرياركه اى پر  چنين پاسخ آوردش اسفنديار

 بر اندازه بايد كه رانى سخن همى دور مانى ز رسم كهن

 

 اسفندیارداستان رستم و 

 پاسخ دادن گشتاسپ پسر را   –4 بخش
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 ازان نامداران برانگيز گرد تو با شاه چين جنگ جوى و نبرد

 كه كاوس خواندى ورا شير گير چه جويى نبرد يكى مرد پير

 دل شهرياران بدو بود شاد قبادز گاه منوچهر تا كى

 نبودست كاورد نيكى بسى ايران كسىه نكوكارتر زو ب

 جهانگير و شيراوژن و تاج بخش همى خواندندش خداوند رخش

 خسروستبزرگست و با عهد كى نه اندر جهان نامدارى نوست

 نبايد ز گشتاسپ منشور جست اگر عهد شاهان نباشد درست

 كه اى شير دل پر هنر نامدار اسفندياره چنين داد پاسخ ب

 همان عهد او گشت چون باد دشت يزدان بگشتهرانكس كه از راه 

 فرمان ابليس گم كرد راهه ب س شاهوهمانا شنيدى كه كاو

 سارى فتاد اندر آبه زارى به ب پّر عقابه سمان شد به آهمى ب

 شبستان شاهى مر او را سپرد ز هاماوران ديو زادى ببرد

 شدهمه دوده زير و زبر گشته  آزار او كشته شده وش بوسيا

 بگرد در او نشايد گذشت كسى كو ز عهد جهاندار گشت

 ره سيستان گير و بركش سپاه اگر تخت خواهى ز من با كاله

 بازو فگنده كمنده بيارش ب چو آنجا رسى دست رستم ببند

 نبايد كه سازند پيش تو دام زواره فرامرز و دستان سام

 سپاه بياور كشان تا ببيند پياده دوانش بدين بارگاه

 اگر كام اگر گنج يابد بسى ازان پس نپيچد سر از ما كسى

 شاه جهان گفت زين بازگرده ب سپهبد بروها پر از تاب كرد

 اسفندياره همى راه جويى ب كاره ترا نيست دستان و رستم ب

 مرا از جهان دور خواهى همى دريغ آيدت جاى شاهى همى

 بس بود زين جهان يىگوشهمرا  ترا باد اين تخت و تاج كيان
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 امفرمان و رايت سر افگندهه ب امو ليكن ترا من يكى بنده

 بلندى بيابى نژندى مكن بدو گفت گشتاسپ تندى مكن

 جهان ديدگان از در كارزار ز لشكر گزين كن فراوان سوار

 جان بد انديش تسته نژندى ب سليح و سپاه و درم پيش تست

 همان گنج و تخت و سپاه و كاله گنج و سپاه توچه بايد مرا بى

 كاره كه لشكر نيايد مرا خود ب چنين داد پاسخ يل اسفنديار

 لشكر ندارد جهاندار بازه ب گر ايدونك آيد زمانم فراز

 چه از پادشاهى چه از خشم باب تابه ز پيش پدر بازگشت او ب

 ز غم لبى پر ز باد و دلى پر ايوان خويش اندر آمد دژمه ب
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 پيش پسر شد پر از آب چشمه ب كتايون چو بشنيد شد پر ز خشم

 كه اى از كيان جهان يادگار چنين گفت با فّرخ اسفنديار

 زابلستانه همى رفت خواهى ب كه از گلستانز بهمن شنيدم 

 خداوند شمشير و گوپال را ببندى همى رستم زال را

 بد تيز مشتاب و چندين مكوشه ب ز گيتى همى پند مادر نيوش

 ز خون راند اندر زمين جوى نيل نيروى پيله سوارى كه باشد ب

 ز شمشير او گم كند راه شيد بدّرد جگرگاه ديو سپيد

 نيارست گفتن كس او را درشت ماه هاماوران را بكشتهمان 

 نبودست جنگى گه كارزار همانا چو سهراب ديگر سوار

 درنگآوردگه كشته شد بىه ب چنگ پدر در بهنگام جنگه ب

 ز خون كرد گيتى چو درياى آب كين سياوش ز افراسيابه ب

 تاراج بادبرين كشتن و شور و  كه نفرين برين تخت و اين تاج باد

 كه با تاج شاهى ز مادر نزاد باده مده از پى تاج سر را ب

 مردى توانا توىه زور و به ب پدر پير سر گشت و برنا توى

 خشمه ميفگن تن اندر باليى ب سپه يك سره بر تو دارند چشم

 دليرى مكن تيز منماى دست جز از سيستان در جهان جاى هست

 ازين مهربان مام بشنو سخن مرا خاكسار دو گيتى مكن

 كه اى مهربان اين سخن ياد دار چنين پاسخ آوردش اسفنديار

 

 نمونه

 پند دادن کتایون اسفندیار را   – 5بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  12
 

 
 

 

 هنرهاش چون زند خوانى همى همانست رستم كه دانى همى

 نيابى و گر چند پويى بسى ايران كسىه نكوكارتر زو ب

 چنين بد نه خوب آيد از پادشا بستن نباشد رواه چو او را ب

 كه چون بشكنى دل ز جان بگسلم شكستن دلمو ليكن نبايد 

 چگونه گذارم چنين دستگاه چگونه كشم سر ز فرمان شاه

 گمانبدان سو كشد اخترم بى زاول سر آيد زمانه مرا گر ب

 ز من نشنود سرد هرگز سخن فرمان منه چو رستم بيايد ب

 همه پاك بر كند موى از سرش بباريد خون از مژه مادرش

 همى خوار گيرى ز نيرو روان گفت كاى ژنده پيل ژيانبدو 

 انجمن يكىاز ايدر مرو بى نباشى بسنده تو با پيلتن

 نهاده بدين گونه بر دوش خويش مبر پيش پيل ژيان هوش خويش

 همه كام بد گوهر آهرمنست اگر زين نشان راى تو رفتنست

 ترا پاك راىكه دانا نخواند  پاىه دوزخ مبر كودكان را به ب

 كه نابردن كودكان نيست روى مادر چنين گفت پس جنگجوىه ب

 بماند منش پست و تيره روان چو با زن پس پرده باشد جوان

 هر زخم گوپال شاهه گذارد ب هر رزمگه بايد او را نگاهه ب

 جز از خويش و پيوند و چندى سوار كاره مرا لشكرى خود نيايد ب

 بيامد پر از درد و تيره روان مهربانز پيش پسر مادر 

 ز ديده همى ريخت خون بر برش همه شب ز مهر پسر مادرش

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  13
 

 
 

 

 درگاه برخاست آواى كوسز  شبگير هنگام بانگ خروسه ب

 بياورد چون باد لشكر ز جاى اسپ اندر آورد پاىه چو پيلى ب

 فرو ماند بر جاى پيل و سپاه همى رفت تا پيشش آمد دو راه

 دگر سوى زاول كشيد اندكى دژ گنبدان بود راهش يكى

 تو گفتى كه گشتست با خاك جفت شتر انك در پيش بودش بخفت

 ز رفتن بماند آن زمان كاروان سرش ساروانهمى چوب زد بر 

 بفرمود كش سر ببّرند و يال فاله جهانجوى را آن بد آمد ب

 نباشد بجز فّره ايزدى بدان تا بدو بازگردد بدى

 بدو بازگشت آن زمان اخترش بريدند پرخاش جويان سرش

 گرفت آن زمان اختر شوم خوار غمى گشت زان اشتر اسفنديار

 سر بخت او گيتى افروز گشت كانكس كه پيروز گشت چنين گفت

 لب مرد بايد كه خندان بود بد و نيك هر دو ز يزدان بود

 همى بود ترسان ز بيم گزند و زانجا بيامد سوى هيرمند

 بزرگان لشكر گزيدند جاى بر آيين ببستند پرده سراى

 بران تخت بر شد گو نيك بخت شراعى بزد زود و بنهاد تخت

 بسى زّر و گوهر بريشان فشاند مى آورد و رامشگران را بخواند

 دل راد مردان پر از ياد كرد رامش دل خويشتن شاد كرده ب

 رخ نامداران و شاه نبرد چو گل بشكفيد از مى سالخورد

 

 داستان رستم و اسفندیار

 سپاه آوردن اسفندیار به زابل  – 6بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  14
 

 
 

 

 نپيچيدم و دور گشتم ز راه بياران چنين گفت كز راى شاه

 خوارى مياساى هيچز بند و ز  مرا گفت بر كار رستم بسيچ

 كنون اين گزين پير پرخاشخر بكردن برفتم براى پدر

 گرز گرانه جهان راست كرده ب بسى رنج دارد بجاى سران

 انداگر شهريارند و گر بنده اندهمه شهر ايران بدو زنده

 و داننده و يادگير گوىسخن فرستاده بايد يكى تيزوير

 نگيرد ورا رستم اندر فريب سوارى كه باشد ورا فّر و زيب

 درفشان كند راى تاريك ما نزديك ماه گر ايدونك آيد ب

 دانش ببندد گزند مراه ب بخوبى دهد دست بند مرا

 اگر دور دارد سر از بد خويى نخواهم من او را بجز نيكويى

 برين باش و آزرم مردان بخواه پشوتن بدو گفت اينست راه

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  15
 

 
 

 

 ورا پندها داد ز اندازه بيش بفرمود تا بهمن آمدش پيش

 ديباى چينه بياراى تن را ب بدو گفت اسپ سيه برنشين

 نگارش همه گوهر پهلوى خسروىبنه بر سرت افسر 

 ز گردنكشان بر برگزيند ترا بران سان كه هر كس كه بيند ترا

 كند آفريننده را بر تو ياد بداند كه هستى تو خسرو نژاد

 سر افراز ده موبد نيك نام ببر پنج باالى زّرين ستام

 مكن كار بر خويشتن بر گران هم از راه تا خان رستم بران

 بياراى گفتار و چربى فزاى از ما و خوبى نماىدرودش ده 

 گزندجهاندار و ز هر بدى بى بگويش كه هر كس كه گردد بلند

 كه اويست جاويد نيكى شناس ز دادار بايد كه دارد سپاس

 پرهيز دارد سر از بدخويىه ب نيكويى ۀچو باشد فزايند

 بود شادمان در سراى سپنج بيفزايدش كامگارى و گنج

 بيابد بدان گيتى اندر بهشت چو دورى گزيند ز كردار زشت

 چنين داند آن كس كه دارد خرد بد و نيك بر ما همى بگذرد

 بپّرد روان سوى يزدان پاك سرانجام بستر بود تيره خاك

 بكوشيد و با شهرياران بساخت گيتى هرانكس كه نيكى شناخته ب

 گويى همان بشنوىسخن هرچ  همان بر كه كارى همان بدروى

 نبايد برين بر فزون و نه كاست كنون از تو اندازه گيريم راست

 

 اسفندیارداستان رستم و 

 فرستادن افراسیاب بهمن را به نزد رستم   – 7بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  16
 

 
 

 

 گيتى بديدى بسى شهرياره ب شماركه بگذاشتى ساليان بى

 بدانى كه چونين نه اندر خورد اگر باز جويى ز راه خرد

 گرانمايه اسپان و تخت و كاله كه چندين بزرگى و گنج و سپاه

 چو در بندگى تيز بشتافتى ما يافتىز پيش نياكان 

 نكردى گذر سوى آن بارگاه چه مايه جهان داشت لهراسپ شاه

 نيامد ترا هيچ زان تخت ياد گشتاسپ داده چو او شهر ايران ب

 اىاز آرايش بندگى گشته اىسوى او يكى نامه ننوشته

 گيتى كسى شهرياره نخواهى ب وارنرفتى بدرگاه او بنده

 كه از تخم ضّحاك شاهى ببرد هوشنگ و جّم و فريدون گردز 

 كه تاج فريدون بسر بر نهاد قبادهمى رو چنين تا سر كى

 بزم و براى و شكاره رزم و به ب چو گشتاسپ شه نيست يك نامدار

 رهىنهان گشت گمراهى و بى پذيرفت پاكيزه دين بهى

 و راه ديو نهان شد بدآموزى چو خورشيد شد راه گيهان خديو

 سپه چون پلنگان و مهتر نهنگ جنگه ازان پس كه ارجاسپ آمد ب

 پذيره شدش نامور شهريار ندانست كس لشكرش را شمار

 كه پيدا نبد پهن روى زمين يكى گورستان كرد بر دشت كين

 ميان بزرگان نگردد كهن همانا كه تا رستخيز اين سخن

 بشكند پشت شيران نرهمى  كنون خاور او راست تا باختر

 جهان شد مر او را چو يك مهره موم ز توران زمين تا در هند و روم

 درگاه اويند چندى سواره ب گزارز دشت سواران نيزه

 كه با جنگ او نيستشان زور و تاو فرستندش از مرزها باژ و ساو

 كه او از تو آزرده دارد روان ازان گفتم اين با تو اى پهلوان

 نكردى بدان نامداران نگاه بدان نامور بارگاه نرفتى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  17
 

 
 

 

 كه دارى همى خويشتن را نهان كرانى گرفتستى اندر جهان

 مگر مغز و دل پاك بيرون كنند فرامش ترا مهتران چون كنند

 فرمان شاهان بياراستىه ب هميشه همه نيكويى خواستى

 گيتى فزون آيد از گنج توه ب اگر بر شمارد كسى رنج تو

 ز بنده نبودند همداستان ز شاهان كسى بر چنين داستان

 هم از كشور و گنج آراسته مرا گفت رستم ز بس خواسته

 نگيرد كس از مست چيزى بدست زاول نشستست و گشتست مسته ب

 روز سپيد و شب الژورده ب بر آشفت يك روز و سوگند خورد

 جهاندار شاهنبيند ازين پس  كه او را بجز بسته در بارگاه

 نبد شاه دستور تا دم زدم كنون من ز ايران بدين آمدم

 نديدى كه خشم آورد چشم اوى بپرهيز و پيچان شو از خشم اوى

 پوزش گروگان كنىه روان را ب چو اينجا بيايى و فرمان كنى

 جان پدرم آن جهاندار شيره ب خورشيد رخشان و جان زريره ب

 بر افروزم اين اختر و ماه را شاه راكه من زين پشيمان كنم 

 هر كار گرد دروغه نگردم ب كه من زين كه گفتم نجويم فروغ

 روان و خرد رهنماى منست پشوتن برين بر گواى منست

 و ليكن همى از تو ديدم گناه همى جستم از تو من آرام شاه

 ز فرمان او يك زمان نگذرم پدر شهريارست و من كهترم

 زدن راى و سودن بدين كار دست اكنون ببايد نشست همه دوده

 جهان ديده رودابه نيك نام زواره فرامرز و دستان سام

 بدين خوب گفتار من بگرويد يك بشنويده همه پند من يك ب

 كام دليران ايران شوده ب نبايد كه اين خانه ويران شود

 بدو بر فراوان گناه آورم چو بسته ترا نزد شاه آورم



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  18
 

 
 

 

 ز خشم و ز كين آرمش باز جاى بباشيم پيشش بخواهش بپاى

 بران سان كه از گوهر من سزد تو بر وزده نمانم كه بادى ب

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  19
 

 
 

 

 راهه چو بشنيد بهمن بيامد ب پيشگاه سخنهاى آن نامور

 بسر بر نهاد آن كاله مهى بپوشيد زربفت شاهنشهى

 درفشى درفشان پس او بپاى خرامان بيامد ز پرده سراى

 جوانى سر افراز و اسپى بلند جهانجوى بگذشت بر هيرمند

 سوى زاولستان فغان بر كشيد بديد بانشهم اندر زمان ديده

 زيره بهّراى زّرين سياهى ب سوارى دليركه آمد نبرده 

 تن آسان گذشت از لب جويبار پس پشت او خوار مايه سوار

 فتراك و گرزى بدسته كمندى ب هم اندر زمان زال زر بر نشست

 يكى باد سرد از جگر بركشيد بيامد ز ديده مر او را بديد

 خسروست ۀسر افراز با جام چنين گفت كين نامور پهلوست

 پى او برين بوم فرخنده باد لهراسپ دارد همانا نژادز 

 انديشه بر زين بخفته زمانى ب درگاه رفته ز ديده بيامد ب

 ازو رايت خسروى گستريد هم اندر زمان بهمن آمد پديد

 بيفراخت آن خسروى يال را ندانست مرد جوان زال را

 بدو گفت كاى مرد دهقان نژاد چو نزديكتر گشت آواز داد

 كه دارد زمانه بدو پشت راست سر انجمن پور دستان كجاست

 سرا پرده زد بر لب رودبار زاول گو اسفندياره كه آمد ب

 فرود آى و مى خواه و آرام جوى بدو گفت زال اى پسر كام جوى

 

 داستان رستم و اسفندیار

 رسیدن بهمن به زال   – 8بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 زواره فرامرز و چندى سپاه كنون رستم آيد ز نخچيرگاه

 دل را ببگماز چندبياراى  تو با اين سواران بباش ارجمند

 نفرمودمان رامش و ميگسار چنين داد پاسخ كه اسفنديار

 نخچير گاهه كه با من بيايد ب گزين كن يكى مرد جوينده راه

 همى بگذرى تيز كام تو چيست بدو گفت دستان كه نام تو چيست

 شاه گشتاسپى ۀگر از تخم بر آنم كه تو خويش لهراسپى

 نبيره جهاندار رويين تنم بهمنمچنين داد پاسخ كه من 

 فرود آمد از باره بردش نماز چو بشنيد گفتار آن سرفراز

 بپرسيدش و گفت بهمن شنود بخنديد بهمن پياده ببود

 چنين تيز رفتن ترا روى نيست بسى خواهشش كرد كايدر بايست

 نشايد گرفتن چنين سست و خوار بدو گفت فرمان اسفنديار

 نخچيرگاهه فرستاد با او ب كه دانست راهگزين كرد مردى 

 نام او شير خون ىاجهان ديده همى رفت پيش اندرون رهنمون

 هم اندر زمان بازگشت او ز راه انگشت بنمود نخچيرگاهه ب

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 برانگيخت آن باره را پهلوان يكى كوه بد پيش مرد جوان

 بديد آن بر پهلوان سپاه نخچيرگاهه نگه كرد بهمن ب

 بر او نشسته بسى رهنمون چنگ اندرونه درختى گرفته ب

 نهاده بر خويش گوپال و رخت يكى نّره گورى زده بر درخت

 پرستنده بر پاى پيشش پسر بدست دگريكى جام پر مى 

 درخت و گيا بود و هم جويبار همى گشت رخش اندران مرغزار

 و يا آفتاب سپيده دمست بدل گفت بهمن كه اين رستمست

 نه از نامداران پيشى شنيد گيتى كسى مرد ازين سان نديده ب

 نتابد بپيچد سر از كارزار بترسم كه با او يل اسفنديار

 دل زال و رودابه پيچان كنم كنم جانيك سنگ بىه را بمن اين 

 فروهشت زان كوهسار بلند يكى سنگ زان كوه خارا بكند

 خروشيدن سنگ خارا شنيد ز نخچيرگاهش زواره بديد

 يكى سنگ غلتان شد از كوهسار خروشيد كاى مهتر نامدار

 زواره همى كرد زين گونه شور نجنبيد رستم نه بنهاد گور

 ز گردش بر كوه تاريك شد بود تا سنگ نزديك شدهمى 

 زواره برو آفرين كرد و پور بزد پاشنه سنگ بنداخت دور

 چو ديد آن بزرگى و كردار اوى غمى شد دل بهمن از كار اوى

 كند با چنين نامور كارزار همى گفت گر فّرخ اسفنديار

 

 داستان رستم و اسفندیار

 پیام دادن بهمن رستم را   – 9بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی ابوالقاسمحکیم اثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  22
 

 
 

 

 همان به كه با او مدارا كند تن خويش در جنگ رسوا كند

 چنگه همه شهر ايران بگيرد ب جنگه ور ايدونك او بهتر آيد ب

 پر انديشه از كوه شد باز جاى نشست از بر باره بادپاى

 و زان راه آسان سر اندر كشيد موبد كه ديده بگفت آن شگفتى ب

 راهه هم انگه تهمتن بديدش ب نزديك نخچيرگاهه چو آمد ب

 ايدون گمانم كه گشتاسپيست من موبد چنين گفت كين مرد كيسته ب

 نخچيرگه هرك بد بيش و كمه ب همه پذيره شدش با زواره ب

 بپرسيدش و نيكويها فزود پياده شد از باره بهمن چو دود

 نگويى نيابى ز من كام خويش بدو گفت رستم كه تا نام خويش

 سر راستان بهمن نامدار بدو گفت من پور اسفنديار

 ز دير آمدن پوزش اندر گرفت بر گرفتورا پهلوان زود در 

 خود و نامداران خسروپرست برفتند هر دو بجاى نشست

 ز شاه و ز ايرانيان بر فزود چو بنشست بهمن بدادش درود

 چو آتش برفت از در شهريار ازان پس چنين گفت كاسفنديار

 فرمان فرخنده شاه بلنده ب سراپرده زد بر لب هيرمند

 اگر بشنود پهلوان سوار اسفنديارپيامى رسانم ز 

 بر آنم كه برتر ز خورشيد و ماه چنين گفت رستم كه فرمان شاه

 پس آنگه جهان زير فرمان تست خوريم آنچ داريم چيزى نخست

 يكى گور بريان بياورد گرم بگسترد بر سفره بر نان نرم

 گذشته سخنها برو كرد ياد چو دستار خوان پيش بهمن نهاد

 و زان نامداران كسان را نخواند برادرش را نيز با خود نشاند

 كه هر بار گورى بدى خوردنيش دگر گور بنهاد در پيش خويش

 نظاره برو بر سرافراز مرد نمك بر پراگند و ببريد و خورد
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 نبد خوردنش زان او ده يكى همى خورد بهمن ز گور اندكى

 دارد اين پيشگاه ز بهر خورش بخنديد رستم بدو گفت شاه

 چرا رفتى اندر دم هفتخوان خورش چون بدين گونه دارى بخوان

 چو خوردن چنين دارى اى شهريار چگونه زدى نيزه در كارزار

 سخن گوى و بسيار خواره مباد بدو گفت بهمن كه خسرو نژاد

 كف بر نهيم آن زمان جان خويشه ب خورش كم بود كوشش و جنگ بيش

 كه مردى نشايد ز مردان نهفت آواز گفته ب بخنديد رستم

 وزو ياد مردان آزاده كرد يكى جام زّرين پر از باده كرد

 كه برگير ازان كس كه خواهى تو ياد دگر جام بر دست بهمن نهاد

 زواره نخستين دمى در كشيد بترسيد بهمن ز جام نبيد

 بتو شاد بادا مى و ميگسار بدو گفت كاى بّچه شهريار

 دل آزار كرده بدان مى درنگ چنگه ازو بستد آن جام بهمن ب

 ازان خوردن و يال و بازوى و كفت همى ماند از رستم اندر شگفت

 همى راند بهمن بر نامدار نشستند بر باره هر دو سوار

 از اسفنديار آن يل نيك نام بدادش يكايك درود و پيام
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 پر انديشه شد نامدار كهن چو بشنيد رستم ز بهمن سخن

 دلم شد بديدار تو شادكام چنين گفت كآرى شنيدم پيام

 كه اى شير دل مهتر نامدار اسفندياره ز من پاسخ اين بر ب

 سر مايه كارها بنگرد هر انكس كه دارد روانش خرد

 ورا باشد و گنج آراسته چو مردى و پيروزى و خواسته

 بنزد گرانمايگان ارجمند بزرگى و گردى و نام بلند

 نبايد كه دارى سر بدخويى گيتى بران سان كه اكنون تويىه ب

 نگيريم دست بدى را بدست بباشيم بر داد و يزدان پرست

 درختى بود كش بر و بوى نيست سخن هرچ برگفتنش روى نيست

 بر تو دراز سودشود كار بى و گر جان تو بسپرد راه آز

 ز گفتار بد كام پردخته به چو مهتر سرايد سخن سخته به

 كه گفتى كه چون تو ز مادر نزاد ز گفتارت آنگه بدى بنده شاد

 نياكان خود بگذردهمى بر  مردى و گردى و راى و خرده ب

 جادوستانه چين و به روم و به ب هندوستانه پديدست نامت ب

 نيايش كنم روز و شب در سه پاس ازان پندها داشتم من سپاس

 تو دل بياراستمه كه اكنون ب ز يزدان همى آرزو خواستم

 بزرگى و گردى و مهر ترا كه بينم پسنديده چهر ترا

 بياد شهنشاه گيريم جام نشينيم با يكدگر شادكام
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 خواهشگرى تيز بشتافتمه ب كنون آنچ جستم همه يافتم

 ز تو بشنوم هرچ فرمود شاه سپاهبپيش تو آيم كنون بى

 قبادآغاز تا كى خسروز كى بيارم برت عهد شاهان داد

 كردار و آزار منه نگه كن ب كنون شهريارا تو در كار من

 امهمان رنجهايى كه من برده امكردهگر آن نيكويها كه من 

 از امروز تا روز پيشى زمان پرستيدن شهرياران همان

 كه از شاه ايران گزند آيدم چو پاداش آن رنج بند آيدم

 چو بيند بدو در نماند بسى همان به كه گيتى نبيند كسى

 ز گيتى بر افرازم آواز خويش بيايم بگويم همه راز خويش

 چرم پلنگه بياويز پايم ب ببندم يكى پالهنگبازو ه ب

 درياى نيله ببستم فگنده ب ازان سان كه من گردن ژنده پيل

 ازان پس سر من ببايد بريد چو از من گناهى بيايد پديد

 بدها دل ديو رنجور داره ب سخنهاى ناخوش ز من دور دار

 مردى مكن باد را در قفسه ب مگوى آنچ هرگز نگفتست كس

 آشناهز دريا گذر نيست بى آتش نيابند راهه بزرگان ب

 نه روبه توان كرد با شير جفت همان تابش مهر نتوان نهفت

 در ستيز امكه من خود يكى مايه تو بر راه من بر ستيزه مريز

 نه بگرفت پيل ژيان جاى من نديدست كس بند بر پاى من

 آنك آن نارواست مگرد از پى تو آن كن كه از پادشاهان سزاست

 جهان را بچشم جوانى مبين مردى ز دل دور كن خشم و كينه ب

 ترا باد از پاك يزدان درود بدل خّرمى دار و بگذر ز رود

 مباش از پرستنده خويش دور سوره گرامى كن ايوان ما را ب

 كنون از تو دارم دل و مغز شاد قبادچنانچون بدم كهتر كى
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 هم ايدر بشادى بباشى دو ماه با سپاه ايوان منه چو آيى ب

 دل دشمنان گردد از رشك كور بر آسايد از رنج مرد و ستور

 اگر دير مانى بگيرد شتاب همه دشت نخچير و مرغ اندر آب

 شمشير شير افگنى گر پلنگه ب ببينم ز تو زور مردان جنگ

 بنزديك شاه دليران برى ايران برىه چو خواهى كه لشكر ب

 شمشير بنه كه ايدر فگندم ب گشايم در گنجهاى كهن

 نيروى دسته كه من گرد كردم ب به پيش تو آرم همه هرچ هست

 مكن بر دل ما چنين روز دخش بخواه آنچ خواهى و ديگر ببخش

 چو خوبى بيابى نژندى مكن درم ده سپه را و تندى مكن

 بديدار خسرو نياز آيدت چو هنگام رفتن فراز آيدت

 نزديك شاهه خرامان بيايم ب راهه عنان با عنان تو بندم ب

 ببوسم سر و پاى و چشم و را پوزش كنم نرم خشم وراه ب

 كه پايم چرا كرد بايد ببند بپرسم ز بيدار شاه بلند

 پرمايه اسفندياره بگويش ب همه هرچ گفتم ترا ياد دار
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 روان گشت با موبد پاك تن ز رستم چو بشنيد بهمن سخن

 زواره فرامرز را پيش خواند تهمتن زمانى بره در بماند

 نزد مه كابلستان شويدخ ب نزديك دستان شويده كز ايدر ب

 جهان را يكى خواستار آمدست آمدست اسفندياره بگوييد ك

 خسرو آيين نهيد ۀبرو جام ايوانها تخت زّرين نهيده ب

 پايگاه ترازان نيز پر مايه س شاهوچنان هم كه هنگام كاو

 خورشهاى خوب از پى پرورش بسازيد چيزى كه بايد خورش

 پر از كينه و رزمخواه آمدست كه نزديك ما پور شاه آمدست

 نينديشد از جنگ يك دشت شير نامدارست و شاهى دليرگوى 

 نيكى بود هر كسى را اميده ب شوم پيش او گر پذيرد نويد

 ز ياقوت و زر آورم افسرش اگر نيكويى بينم اندر سرش

 نه برگستوان و نه گوپال و تيغ ندارم از و گنج و گوهر دريغ

 سپيدنباشد مرا روز با او  م نااميددو گر باز گردان

 سر ژنده پيل اندر آرد ببند تو دانى كه آن تاب داده كمند

 نجويد كسى رزم كش نيست كين زواره بدو گفت منديش ازين

 مردى يكى نامداره راى و به ب گيتى چو اسفندياره ندانم ب

 نديد او ز ما هيچ كردار بد نيايد ز مرد خرد كار بد

 رستم بر افراخت يالو زان روى  نزديك زاله زواره بيامد ب
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 سرش تيز گشته ز بيم گزند بيامد دمان تا لب هيرمند

 همى بود تا بهمن آرد درود عنان را گران كرد بر پيش رود

 همى بود پيش پدر بر بپاى پرده سراىه چو بهمن بيامد ب

 كه پاسخ چه كرد آن يل نامدار بپرسيد از و فّرخ اسفنديار

 بگفت آنچ بشنيده بد در بدر چو بشنيد بنشست پيش پدر

 پس انگاه گفتار او كرد ياد نخستين درودش ز رستم بداد

 همان نيز ناديده اندر نهفت همه ديده پيش پدر باز گفت

 هر انجمنه نديده بود كس ب بدو گفت چون رستم پيلتن

 نهنگان بر آرد ز درياى نيل دل شير دارد تن ژنده پيل

 ابى جوشن و خود و گرز و كمند هيرمندبيامد كنون تا لب 

 ندانم چه دارد همى با تو راز بديدار شاه آمدستش نياز

 ورا بر سر انجمن كرد خوار ز بهمن بر آشفت اسفنديار

 رازه نزيبد كه با زن نشيند ب بدو گفت كز مردم سرفراز

 فرستى نباشد دلير و سترگ كارى بزرگه و گر كودكان را ب

 اىكه آواز روباه بشنيده اىگردنكشانرا كجا ديدهتو 

 دل نامور انجمن بشكنى كه رستم همى پيل جنگى كنى

 كه اين شير رزم آور جنگ ساز رازه چنين گفت پس با پشوتن ب

 ز سالش همانا نيامد شكن جوانى همى سازد از خويشتن
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 باالى او زين زّرين كنيده ب اسپ سيه زين كنيده بفرمود ك

 برفتند با فّرخ اسفنديار پس از لشكر نامور صد سوار

 فتراك بر گرد كرده كمنده ب بيامد دمان تا لب هيرمند

 و زان روى اسپ يل تاج بخش سو خروشى بر آورد رخش ازين

 بديدار هر دو گرفته شتاب چنين تا رسيدند نزديك آب

 پياده شد و داد يل را درود روده تهمتن ز خشك اندر آمد ب

 همى خواستم تا بود رهنماى پس از آفرين گفت كز يك خداى

 سپاهچنين تندرست آيد و با  كه با نامداران بدين جايگاه

 همى در سخن راى فّرخ نهيم نشينيم يك جاى و پاسخ دهيم

 خرد زين سخن رهنماى منست چنان دان كه يزدان گواى منست

 هر كار گرد دروغه نگردم ب كه من زين سخنها نجويم فروغ

 بدين تازه رويى نگرديد مى ش گر ديدمىوكه روى سياو

 جهان بخش رامران تاج دار  نمانى همى جز سياوخش را

 باال و فّرت بنازد پدره ب خنك شاه كو چون تو دارد پسر

 پرستند بيدار بخت ترا خنك شهر ايران كه تخت ترا

 گرده بجويد سرش اندر آيد ب دژم گردد آن كس كه با تو نبرد

 دل بد سگاالن بدو نيم باد همه دشمنان از تو پر بيم باد

 ه بر تو نوروز بادشبان سي همه ساله بخت تو پيروز باد
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 اسفندیار با یکدیگررسیدن رستم و   – 12بخش 
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 نامدار ۀفرود آمد از بار چو بشنيد گفتارش اسفنديار

 چو خشنود شد آفرين بر گرفت بر در گرفته گو پيل تن را ب

 كه ديدم ترا شاد و روشن روان كه يزدان سپاس اى جهان پهلوان

 يالن جهان خاك بودن ترا سزاوار باشد ستودن ترا

 يكى شاخ بيند كه بر باشدش خنك آنك چون تو پسر باشدش

 بود ايمن از روزگار درشت خنك آنك او را بود چون تو پشت

 گيتى بماند ترا يادگاره ب خنك زال كش بگذرد روزگار

 سپهدار اسپ افگن و نّره شير بديدم ترا يادم آمد زرير

 جهاندار و بيدار و روشن روان بدو گفت رستم كه اى پهلوان

 كه باشم بران آرزو كامگار از شهرياريكى آرزو دارم 

 بديدار روشن كنى جان من خرامان بيايى سوى خان من

 بكوشيم و با آن بساييم دست سزاى تو گر نيست چيزى كه هست

 كه اى از يالن جهان يادگار چنين پاسخ آوردش اسفنديار

 همه شهر ايران بدو شادكام نامه هرانكس كجا چون تو باشد ب

 گذشت از بر و بوم و ز جاى تو گذر كردن از راى تونشايد 

 نپيچم روان آشكار و نهان و ليكن ز فرمان شاه جهان

 نه با نامداران اين بوم جنگ زابل نفرمود ما را درنگه ب

 بران رو كه فرمان دهد شهريار تو آن كن كه بريابى از روزگار

 شهنشاه ننگنباشد ز بند  درنگتو خود بند بر پاى نه بى

 سراسر بدو بازگردد گناه ترا چون برم بسته نزديك شاه

 امپيش تو اندر كمر بستهه ب اموزين بستگى من جگر خسته

 و گر بر تو آيد ز چيزى گزند بنده نمانم كه تا شب بمانى ب

 بدى نايد از شاه روشن روان همه از من انگار اى پهلوان
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 جهان را بدست تو اندر نهم نهمازان پس كه من تاج بر سر 

 نه شرم آيدم نيز از روى شاه نه نزديك دادار باشد گناه

 گلستان ۀهنگام بشكوفه ب زابلستانه چو تو بازگردى ب

 كه گردد بر و بومت آراسته ز من نيز يابى بسى خواسته

 همى جستم از داور كردگار بدو گفت رستم كه اى نامدار

 كنون چون بديدم من آزار تو بديدار توكه خّرم كنم دل 

 خردمند و بيدار دو پهلوان دو گردن فرازيم پير و جوان

 سر از خواب خوش بر گرايد همى بترسم كه چشم بد آيد همى

 دلت كژ كند از پى تاج و گاه همى يابد اندر ميان ديو راه

 كه تا جاودان آن نگردد كهن يكى ننگ باشد مرا زين سخن

 سرافراز شيرى و نام آورى چون تو سپهبد گزيده سرىكه 

 نباشى بدين مرز و مهمان من نيايى زمانى تو در خان من

 بكوشى و بر ديو افسون كنى گر اين تيزى از مغز بيرون كنى

 بديدار تو رامش جان كنم ز من هرچ خواهى تو فرمان كنم

 بودشكستى بود زشت كارى  مگر بند كز بند عارى بود

 كه روشن روانم برينست و بس نبيند مرا زنده با بند كس

 بند گرانه نكردند پايم ب ز تو پيش بودند كنداوران

 كه اى در جهان از گوان يادگار پاسخ چنين گفتش اسفندياره ب

 كّژى نگيرند مردان فروغه ب همه راست گفتى نگفتى دروغ

 راهه من برفتم بچه فرمود تا  و ليكن پشوتن شناسد كه شاه

 بوم شاد و پيروز مهمان تو گر اكنون بيايم سوى خان تو

 مرا تابش روز گردد سياه تو گردن بپيچى ز فرمان شاه

 پرخاش خوى پلنگ آورمه ب دگر آنك گر با تو جنگ آورم
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 من بر دگر گونه گردد فلكه ب فرامش كنم مهر نان و نمك

 گيتى آتش بود جايگاه بدان و گر سر بپيچم ز فرمان شاه

 يك امروز با مى بساييم دست ترا آرزو گر چنين آمدست

 بدين داستانى نبايد زدن كه داند كه فردا چه شايد بدن

 راه بيرون كنم ۀشوم جام بدو گفت رستم كه ايدون كنم

 جاى بره گور خوردم همىه ب يك هفته نخچير كردم همىه ب

 چو با دوده بنشينى از پيش خوان خوانهنگام خوردن مرا باز ه ب

 دل خسته را اندر انديشه بست ازان جايگه رخش را بر نشست

 رخ زال سام نريمان بديد ايوان رسيده بيامد دمان تا ب

 نزديك اسفندياره رسيدم ب بدو گفت كاى مهتر نامدار

 خردمند و با زيب و با فّرهى سواريش ديدم چو سرو سهى

 بزرگى و دانايى او را سپرد شاه فريدون گردتو گفتى كه 

 همى تافت زو فّر شاهنشهى بديدن فزون آمد از آگهى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  33
 

 
 

 

 پر انديشه شد نامدار بلند لب هيرمندچو رستم برفت از 

 پرده سراىه بيامد هم انگه ب پشوتن كه بد شاه را رهنماى

 كه كارى گرفتيم دشخوار خوار چنين گفت با او يل اسفنديار

 ورا نزد من نيز ديدار نيست ايوان رستم مرا كار نيسته ب

 گر از ما يكى را بر آيد قفيز همان گر نيايد نخوانمش نيز

 سر از آشناييش گريان شود دل زنده از كشته بريان شود

 برادر كه يابد چو اسفنديار پشوتن بدو گفت كاى نامدار

 كه يك نامور با دگر كين نجست يزدان كه ديدم شما را نخسته ب

 هم از رستم و هم ز اسفنديار دلم گشت زان كار چون نوبهار

 خرد ديو راه ببندد همى بر چو در كارتان باز كردم نگاه

 روانت هميشه خرد پرورد تو آگاهى از كار دين و خرد

 نيوشنده باش از برادر سخن بپرهيز و با جان ستيزه مكن

 بزرگيش با مردمى بود جفت شنيدم همه هرچ رستم بگفت

 نيايد سبك سوى پيوند تو نسايد دو پاى ورا بند تو

 دامه نيارد ببازى سر اندر ه ب سوار جهان پور دستان سام

 گيتى نشانه ندادست دانا ب چنو پهلوانى ز گردنكشان

 مگوى آنكه هرگز نيايد پسند بنده چگونه توان كرد پايش ب

 سزد گر نگويد يل شيرگير سخنهاى ناخوب و نادلپذير

 

 داستان رستم و اسفندیار

 نخواندن اسفندیار رستم را به مهمانی  – 13بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  34
 

 
 

 

 زشتى ميان دو گردن فرازه ب بترسم كه اين كار گردد دراز

 گردى تواناترىبمردى و  بزرگى و از شاه داناترى

 نگه كن كه تا كيست با آفرين يكى بزم جويد يكى رزم و كين

 كه گر من بپيچم سر از شهريار چنين داد پاسخ ورا نامدار

 همان پيش يزدان پژوهش بود بدين گيتى اندر نكوهش بود

 كسى چشم دين را بسوزن ندوخت رستم نخواهم فروخته دو گيتى ب

 تن پاك و جان ترا سودمند پند بدو گفت هر چيز كامد ز

 كينه دل شهرياران نيازد ب همه گفتم اكنون بهى برگزين

 كسى را نفرمود كو را بخوان سپهبد ز خواليگران خواست خوان

 ز رويين دژ آنگه سخن در گرفت چو نان خورده شد جام مى برگرفت

 بياد شهنشاه جامى بخورد ازان مردى خود همى ياد كرد

 ز خوردن نگه داشت پيمان خويش ايوان خويشه بود رستم بهمى 

 ره بر بسىه نگه كرد رستم ب چو چندى برآمد نيامد كسى

 ز مغز دلير آب برتر گذشت چو هنگام نان خوردن اندر گذشت

 بياراى و آزادگان را بخوان بخنديد و گفت اى برادر تو خوان

 ياد دار تو آيين اين نامور گرينست آيين اسفنديار

 آرايش چين كننده همان زين ب بفرمود تا رخش را زين كنند

 كجا كار ما را گرفتست خوار اسفندياره شوم بازگويم ب

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  35
 

 
 

 

 گاو پيكر بدست ۀيكى گرز نشست از بر رخش چون پيل مست

 سپه را بديدار او بد شتاب نزديك آبه بيامد دمان تا ب

 دلش مهر و پيوند او برگزيد هرانكس كه از لشكر او را بديد

 سام سواره كس جز به نماند ب همى گفت هر كس كه اين نامدار

 همان رخش گويى كه آهرمنست آهنسته زين ك   ۀبرين كوه

 بر افشاند از تارك پيل نيل اگر هم نبردش بود ژنده پيل

 نه از نامداران پيشين شنيد گيتى نديده كسى مرد ازين سان ب

 كه جويد ازين نامور كارزار خرد نيست اندر سر شهريار

 كشتن دهد نامدارى چو ماهه ب برين سان همى از پى تاج و گاه

 ستا ترديهيم نازانه مهر و به ب ستا ترپيرى سوى گنج يازانه ب

 زير اندرون اژدهاى دليره ب همى آمد از دور رستم چو شير

 هم انگه پذيره شدش نامدار نزديك اسفندياره چو آمد ب

 نو آيين و نوساز و فّرخ جوان بدو گفت رستم كه اى پهلوان

 بود پيمان توچنين بود تا  خرامى نيرزيد مهمان تو

 مشو تيز با پير برخيره خير سخن هرچ گويم همه ياد گير

 وزين نامداران سترگ آيدت همى خويشتن را بزرگ آيدت

 ماینك دار دانش ت  ه راى و به ب مایمردى سبك دار ه همانا ب

 فروزنده تخم نيرم منم گيتى چنان دان كه رستم منمه ب

 

 داستان رستم و اسفندیار

 پوزش کردن اسفندیار از ناخواندن رستم به مهمانی  – 14بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  36
 

 
 

 

 جاودان را كنم نااميدبسى  بخايد ز من چنگ ديو سپيد

 همان رخش غّران هژبر مرا بزرگان كه ديدند ببر مرا

 سواران جنگى و مردان كين چو كاموس جنگى چو خاقان چين

 بنده ربودم سر و پاى كردم ب خّم كمنده كه از پشت زينشان ب

 هر جاى پشت دليران منمه ب نگهدار ايران و توران منم

 مدان خويشتن برتر از آسمان گمانازين خواهش من مشو بد 

 بجويم همى راى و پيوند تو من از بهر اين فّر و اورند تو

 تبه دارد از چنگ من روزگار نخواهم كه چون تو يكى شهريار

 كزو بيشه بگذاشتى نّره شير كه من سام يل را بخوانم دلير

 دگر شاهزاده يل اسفنديار گيتى منم زو كنون يادگاره ب

 امسخنها ز هر گونه بشنوده امپهلوان جهان بودهبسى 

 بديدم يكى شاه فّرخ همال سپاسم ز يزدان كه بگذشت سال

 جهانى بروبر كنند آفرين كه كين خواهد از مرد ناپاك دين

 جنگ اندرون افسر كارزاره ب توى نامور پر هنر شهريار

 بدو گفت كاى پور سام سوار بخنديد از رستم اسفنديار

 نجستم همى زين سخن كام و نام شدى تنگ دل چون نيامد خرام

 نكردم ترا رنجه تندى مساز چنين گرم بد روز و راه دراز

 پوزش بسازم سوى داد راهه ب همى گفتم از بامداد پگاه

 تو شاد دارم روان يك زمانه ب بديدار دستان شوم شادمان

 بگذاشتىبدشت آمدى خانه  كنون تو بدين رنج برداشتى

 ز تندى و تيزى مبر هيچ نام آرام بنشين و بردار جامه ب

 ز رستم همى مجلس آراى كرد بدست چپ خويش بر جاى كرد

 بجايى نشينم كه راى منست جهان ديده گفت اين نه جاى منست



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  37
 

 
 

 

 نشستى بياراى ازان كم سزاست بهمن بفرمود كز دست راسته ب

 آيين من بين و بگشاى چشم كه خشمه چنين گفت با شاهزاده ب

 كه از تخمه سام كنداورم هنر بين و اين نامور گوهرم

 كفى راد دارد دلى پر ز داد هنر بايد از مرد و فّر و نژاد

 مرا هست پيروزى و هوش و راى سزاوار من گر ترا نيست جاى

 زّرين نهد پيش گاه كه كرسى ازان پس بفرمود فرزند شاه

 نشيند بر شهريار جوان نامور پهلوانبدان تا گو 

 پر از خشم بويا ترنجى بدست بيامد بران كرسى زر نشست

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  38
 

 
 

 

 كه اى نيك دل مهتر نامدار اسفنديارچنين گفت با رستم 

 بزرگان و بيدار دل موبدان من ايدون شنيدستم از بخردان

 سر افراز و دين دار و پاكان تو ازان بر گذشته نياكان تو

 گيتى فزونى ندارد نژاده ب گوهر ديو زادكه دستان بد 

 همى رستخيز جهان داشتند فراوان ز سامش نهان داشتند

 چو ديدش دل سام شد نااميد موى و رويش سپيدتنش تيره بد 

 مگر مرغ و ماهى ورا بشكرند بفرمود تا پيش دريا برند

 نديد اندرو هيچ آيين و فر بيامد بگسترد سيمرغ پر

 ز دستان مر او را خورش بود كام ببردش بجايى كه بودش كنام

 تن زال پيش اندرش خوار بود اگر چند سيمرغ ناهار بود

 بديدار او كس نبد شادكام پيش كنامه بينداختش پس ب

 ز جامه برهنه تن خوار اوى همى خورد افگنده مردار اوى

 برو گشت زين گونه چندى سپهر چو افگند سيمرغ بر زال مهر

 برهنه سوى سيستانش كشيد ازان پس كه مردار چندى چشيد

 ز نادانى و ديوى و غرچگى بّچگىپذيرفت سامش ز بى

 نياى من و نيكخواهان من خجسته بزرگان و شاهان من

 فراوان برين سال بگذشت نيز ورا بر كشيدند و دادند چيز

 چو با شاخ شد رستم آمد برش يكى سرو بد نابسوده سرش

  

 داستان رستم و اسفندیار

 نکوهش کردن اسفندیار نژاد رستم   – 15بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  39
 

 
 

 

 بگردون بر آمد چنين كار اوى ز مردى و باال و ديدار اوى

 گرفت بباليد و پس پادشاهى برين گونه ناپارسايى گرفت

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  41
 

 
 

 

 چه گويى سخنهاى نادلپذير بدو گفت رستم كه آرام گير

 روانت ز ديوان ببالد همى دلت بيش كّژى بپالد همى

 پادشا جز كه راستنگويد سخن  تو آن گوى كز پادشاهان سزاست

 بزرگست و با دانش و نيك نام جهاندار داند كه دستان سام

 دستنريمان گرد از كريمان ب   دستهمان سام پور نريمان ب  

 دى خسرو تاجورگيتى ب  ه ب بزرگست و گرشاسپ بودش پدر

 نبد در زمانه چنو نيك نام همانا شنيدستى آواز سام

 كه از چنگ او كس نيابد رها طوس اندرون اژدهاه بكشتش ب

 ورا كس نديدى گريزان ز جنگ خشكى پلنگه دريا نهنگ و به ب

 هم اندر هوا پّر كرگس بسوخت بدريا سر ماهيان برفروخت

 دل خّرم از ياد او شد دژم دمه همى پيل را در كشيدى ب

 تنش بر زمين و سرش باسمان و ديگر يكى ديو بد بدگمان

 ز تابيدن خور زيانش بدى ميانش بدى كه درياى چين تا

 سر از گنبد ماه بگذاشتى همى ماهى از آب برداشتى

 ازو چرخ گردنده گريان شدى خورشيد ماهيش بريان شدىه ب

 شدند جانز تيغ يلى هر دو بى دو پتياره زين گونه پيچان شدند

 بدو كشور هند شاداب بود همان مادرم دخت مهراب بود

 ز شاهان گيتى بر آورده سر بوديش پنجم پدركه ضّحاك 

  

 داستان رستم و اسفندیار

  16بخش

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  41
 

 
 

 

 خردمند گردن نپيچد ز راست نژادى ازين نامورتر كراست

 يالن را ز من جست بايد هنر دگر آنك اندر جهان سر بسر

 كه بر من بهانه نيارند جست س دارم نخستوهمان عهد كاو

 كه چون او نبست از كيان كس كمر دادگر خسروهمان عهد كى

 امبسى شاه بيدادگر كشته امزمين را سراسر همه گشته

 چين آمد افراسيابه ز توران ب چو من برگذشتم ز جيحون بر آب

 مازندرانه تنها برفتم به ب س در جنگ هاماورانوز كاو

 نه سنجه نه اوالد غندى نه بيد نه ارژنگ ماندم نه ديو سپيد

 خردمند رابكشتم دلير  همى از پى شاه فرزند را

 مردى و رزم آزموده زور و به ب كه گردى چو سهراب هرگز نبود

 كه تا من جدا گشتم از پشت زال ز پانصد همانا فزونست سال

 يكى بود با آشكارم نهان همى پهلوان بودم اندر جهان

 كه تاج بزرگى بسر بر نهاد بسان فريدون فّرخ نژاد

 سر و تاج او خاك راسپرد آن  ز تخت اندر آورد ضّحاك را

 ببرد از جهان دانش و كيميا دگر سام كو بود ما را نيا

 تن آسان شد اندر جهان تاجور سه ديگر كه چون من ببستم كمر

 بر دز نبود راهپى مرد بى بران خّرمى روز هرگز نبود

 مرا بود شمشير و گرز گران كه من بودم اندر جهان كامران

 تو شاهى و گردنكشان چون رمه همه بدان گفتم اين تا بدانى

 خسروىاگر چند با فّر كى تو اندر زمانه رسيده نوى

 آگه از كارهاى نهان اىنه تن خويش بينى همى در جهان

 مى جان انديشه را بشكريمه ب چو بسيار شد گفتها مى خوريم

 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  42
 

 
 

 

 بخنديد و شادان دلش بر دميد چو از رستم اسفنديار اين شنيد

 شنيدم همه درد و تيمار تو بدو گفت ازين رنج و كردار تو

 امگردنكشان سر بر آوردهز  امكنون كارهايى كه من كرده

 زمين پرستانتهى كردم از بت نخستين كمر بستم از بهر دين

 كه از كشتگان خاك شد ناپديد كس از جنگ جويان گيتى نديد

 كه گشتاسپ از تخم لهراسپست نژاد من از تخم گشتاسپست

 كه او را بدى از مهان تاج و گاه كه لهراسپ بد پور اورند شاه

 كه كردى پدر بر پشين آفرين از گوهر كى پشين هم اورند

 خردمند شاهى دلش پر ز داد قبادپشين بود از تخمه كى

 كه شاه جهان بود و زيباى گاه همى رو چنين تا فريدون شاه

 كجا بر سر روميان افسرست همان مادرم دختر قيصرست

 ز تخم فريدون با فّر و داد همان قيصر از سلم دارد نژاد

 كه از خسروان نام شاهى ببرد همان سلم پور فريدون گرد

 بسيار و راه اندكيست راهكه بى بگويم من و كس نگويد كه نيست

 بزرگان بيدار و پاكان من تو آنى كه پيش نياكان من

 نجويم همى زين سخن كيميا پرستنده بودى همى با نيا

 ىچو در بندگى تيز بشتافت بزرگى ز شاهان من يافتى

 يكى گر دروغست بنماى دست ترا بازگويم همه هرچ هست

 

 داستان رستم و اسفندیار

 ستایش کردن اسفندیار نژاد خویش را   – 17بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  43
 

 
 

 

 ميان بسته دارم بمردى و بخت كه تا شاه گشتاسپ را داد تخت

 بكردند زان پس برو آفرين هر انكس كه رفت از پى دين بچين

 ببستم پدر دور كردم ز بزم ازان پس كه ما را بگفت گرزم

 ترك روى زمين ناپديدشد از  بلهراسپ از بند من بد رسيد

 كه ما را گشايد ز بند گران بياورد جاماسپ آهنگران

 مرا دل بر آهنگ شمشير بود همان كار آهنگران دير بود

 تن از دست آهنگران بستدم دلم تنگ شد بانگشان بر زدم

 غل و بند بر هم شكستم بدست برافراختم سر ز جاى نشست

 بران سان يكى نامدار انجمن گريزان شد ارجاسپ از پيش من

 همى رفتم از پس چو شير ژيان بمردى ببستم كمر بر ميان

 چه آمد ز شيران و از اهرمن شنيدى كه در هفتخوان پيش من

 جهانى بران گونه بر هم زدم بچاره برويين دژ اندر شدم

 بخون بزرگان ببستم ميان بجستم همه كين ايرانيان

 امهمان رنج و سختى كه من برده امكرده بتوران و چين آنچ من

 نه از شست ماّلح كام نهنگ همانا نديدست گور از پلنگ

 كس اندر جهان نام اين دژ نبرد ز هنگام تور و فريدون گرد

 كه از برترى دور از انبوه بود يكى تيره دژ بر سر كوه بود

 سراسيمه برسان مستان بدند بدند پرستانچو رفتم همه بت

 بتان را همه بر زمين بر زدم بمردى من آن باره را بستدم

 كه با مجمر آورده بود از بهشت بر افروختم آتش زرد هشت

 بايران چنان آمدم باز جاى بپيروزى دادگر يك خداى

 در برهمن نماند هاببتخانه كه ما را بهر جاى دشمن نماند

 نخورد بپرخاش تيمار من كس بتنها تن خويش جستم نبرد
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 جام مى را فراز اىاگر تشنه سخنها بما بر كنون شد دراز
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 يادگاركه كردار ماند ز ما  اسفندياره چنين گفت رستم ب

 ازين نامبردار مرد كهن كنون داد ده باش و بشنو سخن

 بگردن بر آورده گرز گران مازندرانه اگر من نرفتى ب

 شده گوش كر يك سر از بانگ كوس س و طوسوكجا بسته بد گيو و كاو

 كه دارد ببازوى خويش اين اميد كه كندى دل و مغز ديو سپيد

 ستودان نديدند و گور و كفن سر جادوان را بكندم ز تن

 شد ايران بدو شاد و او نيكبخت ز بند گران بردمش سوى تخت

 كه شمشير تيزم جهان بخش بود مرا يار در هفتخوان رخش بود

 بند گرانه ببستند پايش ب و زان پس كه شد سوى هاماوران

 بجايى كه بد مهترى گر سرى ببردم ز ايرانيان لشكرى

 تهى كردم آن نامور گاهشان اندرون شاهشانجنگ ه بكشتم ب

 ز رنج و ز تيمار دل خسته بود س كى بسته بودوجهاندار كاو

 همان گيو و گودرز و هم طوس را س راوبياوردم از بند كاو

 جهان پر ز درد از بد بدگمان ايران بد افراسياب آن زمانه ب

 كرانخود و شاه با لشكرى بى ايران كشيدم ز هاماورانه ب

 همه نام جستم نه آرام خويش شب تيره تنها برفتم ز پيش

 گوش آمدش بانگ رخش مراه ب چو ديد آن درفشان درفش مرا

 جهان شد پر از داد و پر آفرين بپردخت ايران و شد سوى چين
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 ش چون آمدىوز پشتش سياو س خون آمدىوگر از يال كاو

 لهراسپ را تاج بر سر نهادكه  پاك و راد خسروو زو شاه كى

 ز ننگ اندران انجمن خاك خورد پدرم آن دلير گرانمايه مرد

 ازو در جهان نام چندين نماند كه لهراسپ را شاه بايست خواند

 بدين تازه آيين لهراسپى چه نازى بدين تاج گشتاسپى

 نبندد مرا دست چرخ بلند كه گويد برو دست رستم ببند

 گرز گرانش بمالم دو گوشه ب مرا كاين نيوشكه گر چرخ گويد 

 بدين گونه از كس نبردم سخن من از كودكى تا شدستم كهن

 وزين نرم گفتن مرا كاهش است مرا خوارى از پوزش و خواهش است

 بيازيد و دستش گرفت استوار ز تيزيش خندان شد اسفنديار

 چنانى كه بشنيدم از انجمن بدو گفت كاى رستم پيلتن

 بر و يال چون اژدهاى دلير ستبرست بازوت چون ران شير

 چنگه بويژه كجا گرز گيرد ب ميان تنگ و باريك همچون پلنگ

 ز برنا بخنديد مرد كهن بيفشارد چنگش ميان سخن

 همانا نجنبيد زان درد مرد ز ناخن فرو ريختش آب زرد

 پرستچنين گفت كاى شاه يزدان  گرفت آن زمان دست مهتر بدست

 كجا پور دارد چو اسفنديار خنك شاه گشتاسپ آن نامدار

 همى فّر گيتى بيفزايد او خنك آنك چون تو پسر زايد او

 همى داشت تا چهر او شد چو خون چنگ اندرونه همى گفت و چنگش ب

 سپهبد بروها پر از تاب كرد همان ناخنش پر ز خوناب كرد

 كاى رستم نامدار چنين گفت بخنديد ازو فّرخ اسفنديار

 بپيچى و يادت نيايد ز بزم رزمه تو امروز مى خور كه فردا ب

 بسر بر نهم خسروانى كاله چو من زين زّرين نهم بر سياه
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 ازان پس نه پرخاش جويى نه كين نيزه ز اسپت نهم بر زمينه ب

 بگويم كه من زو نديدم گناه دو دستت ببندم برم نزد شاه

 داورى ىابسازيم هر گونه خواهشگرىه بباشيم پيشش ب

 بيابى پس از رنج خوبى و گنج رهانم ترا از غم و درد و رنج

 بدو گفت سير آيى از كارزار بخنديد رستم ز اسفنديار

 كجا يافتى باد گرز گران رزم جنگاوران اىكجا ديده

 بپوشد ميان دو تن روى مهر اگر بر جزين روى گردد سپهر

 كمند نبرد و كمين آوريم سرخ كين آوريمبجاى مى 

 گوپال باشد دروده تيغ و به ب غو كوس خواهيم از آواى رود

 گراييدن و گردش كارزار ببينى تو اى فّرخ اسفنديار

 مرده آورد مرد اندر آيد به ب دشت نبرده چو فردا بيايى ب

 نزديك زال آرمته ز ميدان ب آغوش بردارمته ز باره ب

 نهم بر سرت بر دالفروز تاج بر نامور تخت عاجنشانمت 

 مينو همى جان او باد شاده ب قبادكجا يافتستم من از كى

 نهم پيش تو يك سر آراسته گشايم در گنج و هر خواسته

 چرخ اندر آرم كاله تراه ب سپاه ترا نيازىدهم بى

 راهه گرازان و خندان و خّرم ب نزديك شاهه ازان پس بيايم ب

 گشتاسپ زين بر نهمه سپاسى ب مردى ترا تاج بر سر نهمه ب

 پيش كيانه چنانچون ببستم ب ازان پس ببندم كمر بر ميان

 ز شادى تن خويش را نو كنم كنم خوهمه روى پاليز بى

 تن در نباشد روانه كسى را ب چو تو شاه باشى و من پهلوان
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 كاره كه گفتار بيشى نيايد ب چنين پاسخ آوردش اسفنديار

 ز گفتار پيكار بسيار گشت شكم گرسنه روز نيمى گذشت

 كسى را كه بسيار گويد مخوان بياريد چيزى كه داريد خوان

 بماند اندران خوردن اندر شگفت خوردن گرفته چو بنهاد رستم ب

 ز هر سو نهادند پيشش بره يل اسفنديار و گوان يك سره

 بجاى مى پخته خام آوريد بفرمود مهتر كه جام آوريد

 س كىوچه گويد چه آرد ز كاو ببينيم تا رستم اكنون ز مى

 و بر گذاركه كشتى بكردى بر  بياورد يك جام مى ميگسار

 بر آورد ازان چشمه زرد گرد بياد شهنشاه رستم بخورد

 بياورد پر باده شاهوار همان جام را كودك ميگسار

 آبت نيازه كه بر مى نيايد ب رازه چنين گفت پس با پشوتن ب

 نبيد كهن بشكنى یكه تيز  چرا آب بر جام مى بفگنى

 جامى مى افگن بيار آبكه بى پشوتن چنين گفت با ميگسار

 ز رستم همى در شگفتى بماند مى آورد و رامشگران را بخواند

 ز مى لعل شد رستم سرفراز چو هنگامه رفتن آمد فراز

 كه شادان بدى تا بود روزگار چنين گفت با او يل اسفنديار

 روان دالور پر از توش باد مى و هرچ خوردى ترا نوش باد

 هميشه خرد بادت آموزگار نامداربدو گفت رستم كه اى 
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 روان خردمند را توش گشت هران مى كه با تو خورم نوش گشت

 بزرگى و دانش بر افزون كنى گر اين كينه از مغز بيرون كنى

 بوى شاد يك چند مهمان من ز دشت اندر آيى سوى خان من

 خرد پيش تو رهنماى آورم سخن هرچ گفتم بجاى آورم

 سوى مردمى ياز و باز آر هوش و با بد مكوش بياساى چندى

 كه تخمى كه هرگز نرويد مكار چنين گفت با او يل اسفنديار

 چو من تاختن را ببندم كمر تو فردا ببينى ز مردان هنر

 ايوان شو و كار فردا بسيچه ب تن خويش را نيز مستاى هيچ

 چنانم چو با باده و ميگسار ببينى كه من در صف كارزار

 نزديك شاه و دليران شومه ب ايران شومه چو از شهر زاول ب

 مجوى اندرين كار تيمار من هنر بيش بينى ز گفتار من

 جهان پيش او چون يكى بيشه شد دل رستم از غم پر انديشه شد

 و گر سر فرازم گزند ورا كه گر من دهم دست بند ورا

 آيين و بدگزاينده رسمى نو  دو كارست هر دو بنفرين و بد

 بد آيد ز گشتاسپ انجام من هم از بند او بد شود نام من

 نكوهيدن من نگردد كهن بگرد جهان هرك راند سخن

 زاول شد و دست او را ببسته ب كه رستم ز دست جوانى بخست

 نماند ز من در جهان بوى و رنگ ننگه همان نام من باز گردد ب

 شاهان مرا روى زرد شود نزد و گر كشته آيد بدشت نبرد

 بدان كو سخن گفت با او درشت كه او شهريارى جوان را بكشت

 بود دينهمان نام من نيز بى برين بر پس از مرگ نفرين بود

 زاولستان رنگ و بوىه نماند ب و گر من شوم كشته بر دست اوى

 ز زابل نگيرد كسى نيز نام شكسته شود نام دستان سام



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  51
 

 
 

 

 ازين پس بگويند بر انجمن گفتار من و ليكن همى خوب

 كه انديشه روى مرا زرد كرد چنين گفت پس با سرافراز مرد

 مرا بند و راى تو آيد گزند كه چندين بگويى تو از كار بند

 كه چرخ روان از گمان برترست مگر كاسمانى سخن ديگرست

 ز دانش سخن برنگيرى همى همه پند ديوان پذيرى همى

 ندانى فريب بد شهريار برنامد از روزگارترا سال 

 مرگ تو كوشد نهانه جهانبان ب تو يكتا دلى و نديده جهان

 نيابد همى سيرى از تاج و تخت گر ايدونك گشتاسپ از روى بخت

 هر سختيى پروراند تراه ب بگرد جهان بر دواند ترا

 خرد چون تبر هوش چون تيشه كرد بروى زمين يك سر انديشه كرد

 كجا سر نپيچاند از كارزار كه تا كيست اندر جهان نامدار

 بماند بدو تاج و تخت بلند كزان نامور بر تو آيد گزند

 وزين داستان خاك بالين كنيم كه شايد كه بر تاج نفرين كنيم

 چرا دل نه اندر پژوهش كنى همى جان من در نكوهش كنى

 بدگمانى نيايدت پيشجز از  بتن رنج كارى تو بر دست خويش

 چنين بر بال كامرانى مكن مكن شهريارا جوانى مكن

 مياور بجان خود و من گزند دل ما مكن شهريارا نژند

 مخور بر تن خويشتن زينهار ز يزدان و از روى من شرم دار

 وزين كوشش و كردن آهنگ من از جنگ من نيازيستترا بى

 دست من گشت خواهى تباهكه بر  زمانه همى تاختت با سپاه

 گشتاسپ بادا سرانجام بده ب گيتى ز من نام بده بماند ب

 بدو گفت كاى رستم نامدار چو بشنيد گردنكش اسفنديار

 بدانگه كه جان با خرد كرد جفت داناى پيشى نگر تا چه گفته ب
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 و گر چند پيروز و دانا بود كه پير فريبنده كانا بود

 كه تا چنبر از يال بيرون كنى افسون كنى تو چندين همى بر من

 بدين خوب گفتار تو بگرود تو خواهى كه هر كس كه اين بشنود

 ترا مرد هشيار نيكى فزاى مرا پاك خوانند ناپاك راى

 بيامد ورا كرد چندى اميد بگويند كو با خرام و نويد

 ازان پس كه جز جنگ كارى نيافت سپهبد ز گفتار او سر بتافت

 زبانى پر از تلخ گفتار داشت همى خواهش او همه خوار داشت

 نتابم نه از بهر تخت و كاله بدانى كه من سر ز فرمان شاه

 بدويست دوزخ بدو هم بهشت بدو يابم اندر جهان خوب و زشت

 بدانديشگان را گزاينده باد ترا هرچ خوردى فزاينده باد

 دستان بگوىه ديدى ب سخن هرچ ايوان بپوىه تو اكنون بخوبى ب

 ازين پس مپيماى با من سخن سليحت همه جنگ را ساز كن

 مكن زين سپس كار بر خود دراز پگاه آى در جنگ من چاره ساز

 كه گيتى شود پيش چشمت سياه آوردگاهه تو فردا ببينى ب

 چگونه بود روز ننگ و نبرد بدانى كه پيكار مردان مرد

 ترا گر چنين آمدست آرزوى خوىبدو گفت رستم كه اى شير 

 گوپال درمان كنمه سرت را ب ترا بر تگ رخش مهمان كنم

 اىبگفتار ايشان بگرويده اىتو در پهلوى خويش بشنيده

 آوردگه بر نيايد بكاره ب كه تيغ دليران بر اسفنديار

 همان گرد كرده عنان مرا ببينى تو فردا سنان مرا

 آوردگه بر نبرده نجويى ب مردكه تا نيز با نامداران 

 همى گوهر آن خنده را بنده شد لب مرد برنا پر از خنده شد

 چرا تيز گشتى بدين گفت و گوى رستم چنين گفت كاى نامجوىه ب
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 ببينى تو آورد مردان مرد چو فردا بيايى بدشت نبرد

 يگانه يكى مردمم چون گروه نه من كوهم و زيرم اسپى چو كوه

 بگريد بدرد جگر مادرت گرز من باد يابد سرتگر از 

 ببندمت بر زين برم نزد شاه آوردگاهه و گر كشته آيى ب

 آوردگه كارزاره نجويد ب بدان تا دگر بنده با شهريار
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 زمانى همى بود بر در بپاى در شد ز پرده سراىه چو رستم ب

 خنك روز كاندر تو بد جّمشيد كرياس گفت اى سراى اميده ب

 نيك پى خسروهمان روز كى س كىوهمايون بدى گاه كاو

 كه بر تخت تو ناسزايى نشست در فّرهى بر تو اكنون ببست

 پياده بيامد بر نامدار سخنها يل اسفنديارشنيد اين 

 چرا تيز گشتى بپرده سراى رستم چنين گفت كاى سرگراىه ب

 زشتى برد نام پاليزبانه ب كه مهمان چو سير آيد از ميزبان

 كه جمشيد را داشتى بر كنار سرا پرده را گفت بد روزگار

 بدى پرده و سايه بارگاه وس شاهوهمان روز كز بهر كا

 همى خواستى اختران را درست كجا راه يزدان همى باز جست

 پر از خنجر و غارت و چوب بود زمين زو سراسر پر آشوب بود

 پيش وى اندر چو جاماسپ استه ب تو گشتاسپ است داركنون مايه

 كه با زند و است آمدست از بهشت يك دست او زرد هشته نشسته ب

 چشيده ز گيتى بسى گرم و سرد ديگر پشوتن گو نيك مرده ب

 كزو شاد شد گردش روزگار پيش اندرون فّرخ اسفندياره ب

 بد از بيم شمشير او بنده شد دل نيك مردان بدو زنده شد

 پس اندر همى ديدش اسفنديار در پهلوان سواره بيامد ب

 كه مردى و گردى نشايد نهفت گفته چو برگشت ازو با پشوتن ب
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 بازگشتن رستم به ایوان خود  – 21بخش 
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 ندانم كه چون خيزد از كارزار گونه اسپ و سوارنديدم بدين 

 جنگه اگر با سليح اندر آيد ب يكى ژنده پيل است بر كوه گنگ

 همانا كه آيين مردى بود اگر با سليح نبردى بود

 بترسم كه فردا ببيند نشيب باال همى بگذرد فّر و زيبه ب

 ز فرمان دادار دل نگسلم همى سوزد از مهر فّرش دلم

 كنم روز روشن بروبر سياه آوردگاهه فردا بيايد ب چو

 همى گويمت اى برادر مكن پشوتن بدو گفت بشنو سخن

 كه از راستى دل نشويم همى ترا گفتم و بيش گويم همى

 آزار و درده سر اندر نيارد ب ميازار كس را كه آزاد مرد

 سپاهايوان او بىه برو تا ب بخسب امشب و بامداد پگاه

 سخن هرچ گويند پاسخ كنيم ايوان او روز فّرخ كنيمه ب

 ميان كهان و ميان مهان همه كار نيكوست زو در جهان

 پيمان توه دلش راست بينم ب همى سر نپيچد ز فرمان تو

 بشوى از دلت كين و ز خشم چشم شمه خكين و به تو با او چه گويى ب

 گلستان رست خار ۀكه بر گوش يكى پاسخ آوردش اسفنديار

 همانا نزيبد كه گويد چنين چنين گفت كز مردم پاك دين

 دل و گوش و چشم دليران توى گر ايدونك دستور ايران توى

 خرد را و آزردن شاه را همى خوب دارى چنين راه را

 همان دين زردشت بيداد گشت همه رنج و تيمار ما باد گشت

 دوزخ بود جايگاهه بپيچد ب كه گويد كه هر كو ز فرمان شاه

 ز گفتار گشتاسپ بيزار شو مرا چند گويى گنهكار شو

 كه از راى و فرمان او پى كنم تو گويى و من خود چنين كى كنم

 من امروز ترس ترا بشكنم گر ايدونك ترسى همى از تنم
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 نمرد آنك نام بزرگى ببرد گيتى نمرده ب زمانهكسى بى

 چه كار آورم پيش جنگى پلنگ دشت جنگ تو فردا ببينى كه بر

 چنين چند گويى تو از كارزار پشوتن بدو گفت كاى نامدار

 نبد بر تو ابليس را اين گمان تير و كمانه كه تا تو رسيدى ب

 همى نشنوى پند اين رهنمون بدل ديو را راه دادى كنون

 كنون هرچ گفتم همه ريز ريز دلت خيره بينم همى پر ستيز

 بدين سان كز انديشها بگسلم چگونه كنم ترس را از دلم

 زيره چه دانم كه پشت كه آيد ب دو جنگى دو شير و دو مرد دلير

 دلش گشت پر درد و سر پر ز باد ورا نامور هيچ پاسخ نداد
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 ديوان خويشه نگه كرد چندى ب ايوان خويشه چو رستم بيامد ب

 ورا ديد پژمرده و زرد روى نزديك اوىه زواره بيامد ب

 يكى جوشن و مغفرى نامدار بدو گفت رو تيغ هندى بيار

 كمند آر و گرز گران آر و گبر كمان آر و برگستوان آر و ببر

 بياورد گنجور او از نهفت گفت زواره بفرمود تا هرچ

 سر افشاند و باد از جگر بر كشيد چو رستم سليح نبردش بديد

 بر آسودى از جنگ يك روزگار چنين گفت كاى جوشن كارزار

 بهر جاى پيراهن بخت باش كنون كار پيش آمدت سخت باش

 جنگ اندر آيند هر دو دليره ب چنين رزمگاهى كه غّران دو شير

 چه بازى كند در دم كارزار چه پيش آرد اسفندياركنون تا 

 پند دادن زال رستم را 

 پر انديشه شد جان مرد كهن چو بشنيد دستان ز رستم سخن

 چه گفتى كزان تيره گشتم روان بدو گفت كاى نامور پهلوان

 نبودى مگر نيك دل راد مرد زين نبرده تو تا بر نشستى ب

 فرمان شاهان سر افراختهه ب هميشه دل از رنج پرداخته

 گر اختر بخواب اندر آيد همى بترسم كه روزت سر آيد همى

 زن و كودكان را بخاك افگنند همى تخم دستان ز بن بر كنند
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 اگر تو شوى كشته در كارزار بدست جوانى چو اسفنديار

 بلندى بر و بوم گردد مغاك زاولستان آب و خاكه نماند ب

 نباشد ترا نيز نام بلند را رسد زين گزندور ايدونك او 

 بر آورده نام ترا بشكرند همى هر كسى داستانها زنند

 بدان كو سخن گفت با وى درشت كه او شهريارى ز ايران بكشت

 و گرنه هم اكنون بپرداز جاى همى باش در پيش او بر بپاى

 كه كس نشنود نامت اندر جهان شو فرود از مهان ىابيغولهه ب

 بپرهيز ازين شهريار جوان كزين بد ترا تيره گردد روان

 مبر پيش ديباى چينى تبر رنج اين روان باز خره گنج و به ب

 چيزه ازو باز خر خويشتن را ب سپاه ورا خلعت آراى نيز

 رخش بلنده تو پاى اندر آور ب چو بر گردد او از لب هيرمند

 ببينى يكى روى شاهبدان تا  راهه چو ايمن شدى بندگى كن ب

 خود از شاه كردار بد كى سزد چو بيند ترا كى كند شاه بد

 سخنها برين گونه آسان مگير بدو گفت رستم كه اى مرد پير

 بدو نيك چندى بسر بر گذشت مردى مرا سال بسيار گشته ب

 رزم سواران هاماورانه ب ديوان مازندرانه رسيدم ب

 كه لرزان بدى زير ايشان زمين همان رزم كاموس و خاقان چين

 تو در سيستان كاخ و گلشن مدار اگر من گريزم ز اسفنديار

 سر هور و ماه اندر آرم بگرد روز نبرده چو من ببر پوشم ب

 امبدو دفتر كهترى خوانده امز خواهش كه گفتى بسى رانده

 بپيچد سر از دانش و راى من همى خوار گيرد سخنهاى من

 روانش بر من درود آردى ز كيوان فرود آردى گر او سر

 نه برگستوان و نه گوپال و تيغ ازو نيستى گنج و گوهر دريغ
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 ز گفتار باد است ما را بدست سخن چند گفتم بچندين نشست

 دل از جان او هيچ رنجه مدار گر ايدونك فردا كند كارزار

 سناننه گوپال بيند نه زخم  آورد با او عنانه نپيچم ب

 نيرو نگيرم كمرگاه اوىه ب آوردگه راه اوىه نبندم ب

 شاهى ز گشتاسپ بگذارمشه ب آغوش بردارمشه ز باره ب

 ازان پس گشايم در گنج باز بيارم نشانم بر تخت ناز

 چهارم چو از چرخ گيتى فروز چو مهمان من بوده باشد سه روز

 ياقوت زردپديد آيد از جام  بيندازد آن چادر الژورد

 و ز ايدر نهم سوى گشتاسپ سر سبك باز با او ببندم كمر

 نهم بر سرش بر دالفروز تاج نشانمش بر نامور تخت عاج

 نجويم جدايى ز اسفنديار وار ببندم كمر پيش او بنده

 مردى تو دارى بياده چه كردم ب تو دانى كه من پيش تخت قباد

 بجنبيد ز انديشه سرزمانى  بخنديد از گفت او زال زر

 مگوى و جدا كن سرش را ز بن بدو گفت زال اى پسر اين سخن

 بدين خام گفتار تو نگروند كه ديوانگان اين سخن بشنوند

 نه تخت و كاله و نه گنج و درم قبادى بجايى نشسته دژم

 سپهدار با راى و گنج كهن تو با شاه ايران برابر مكن

 نويسد همى نام او بر نگين چينچو اسفنديارى كه فغفور 

 ببر بر سوى خان زال آرمش تو گويى كه از باره بردارمش

 بگرد در ناسپاسى مگرد نگويد چنين مردم سالخورد

 همى خواند بر كردگار آفرين بگفت اين و بنهاد سر بر زمين

 بگردان تو از ما بد روزگار همى گفت كاى داور كردگار

نيامد زبانش ز گفتن ستوه آمد ز كوه برين گونه تا خور بر                



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  59
 

 
 

 

 نگهبان تن كرد بر گبر ببر چو شد روز رستم بپوشيد گبر

 بران باره پيل پيكر نشست بر ببستفتراك زين ه كمندى ب

 فراوان سخن راند از لشكرش بفرمود تا شد زواره برش

 بر كوهه ريگ بر پاى باش بدو گفت رو لشكر آراى باش

 ميدان كار و بدشت نبرده ب بيامد زواره سپه گرد كرد

 چو بيرون شد از جايگاه نشست تهمتن همى رفت نيزه بدست

 مباد اسپ و گوپال و زين توكه بى آفرينسپاهش برو خواندند 

 كجا بود در پادشاهى كسش همى رفت رستم زواره پسش

 همه دل پر از باد و لب پر ز پند بيامد چنان تا لب هيرمند

 سوى لشكر شاه ايران براند سپه با برادر هم آنجا بماند

 كه مرديست اين بدرگ ديو ساز رازه چنين گفت پس با زواره ب

 ندانم كزين پس چه شايد بدن بترسم كه با او نيارم زدن

 شوم تا چه پيش آورد روزگار تو اكنون سپه را هم ايدر بدار

 نخواهم ز زابلستان سركشان اگر تند يابمش هم زان نشان

 ز لشكر نخواهم كسى رنجه كرد تنها تن خويش جويم نبرده ب

 هميشه دلش پر ز دادكه باشد  كسى باشد از بخت پيروز و شاد

 همى ماند از كار گيتى شگفت گذشت از لب رود و باال گرفت

 هماوردت آمد بر آراى كار خروشيد كاى فّرخ اسفنديار
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 ازان شير پرخاش جوى كهن چو بشنيد اسفنديار اين سخن

 بدانگه كه از خواب برخاستم بخنديد و گفت اينك آراستم

 همان تركش و نيزه جنگجوى بفرمود تا جوشن و خود اوى

 نهاد آن كاله كيى بر سرش ببردند و پوشيد روشن برش

 نهادند و بردند نزديك شاه بفرمود تا زين بر اسپ سياه

 ز زور و ز شادى كه بود اندر اوى چو جوشن بپوشيد پرخاش جوى

 زينه ز خاك سياه اندر آمد ب نهاد آن بن نيزه را بر زمين

 نشيند بر انگيزد از گور شور بر پشت گور بسان پلنگى كه

 بران نامدار آفرين خواندند سپه در شگفتى فرو ماندند

 مر او را بران باره تنها بديد همى شد چو نزد تهمتن رسيد

 كه ما را نبايد بدو يار و جفت پس از بارگى با پشوتن بگفت

 ز پستى بران تند باال شويم چو تنهاست ما نيز تنها شويم

 تو گفتى كه اندر جهان نيست بزم رزمه بران گونه رفتند هر دو ب

 دو شير سر افراز و دو پهلوان چو نزديك گشتند پير و جوان

 تو گفتى بدّريد دشت نبرد هر دو مرد ۀخروش آمد از بار

 كه اى شاه شادان دل و نيك بخت آواز سخته چنين گفت رستم ب

 سوى مردمى ياز و باز آر هوش ازين گونه مستيز و بد را مكوش

 برين گونه سختى بر آويختن اگر جنگ خواهى و خون ريختن

 كه باشند با خنجر كابلى بگو تا سوار آورم زابلى

 خود ايدر زمانى درنگ آوريم جنگ آوريمه ب شانبرين رزمگه

 ببينى تگاپوى و آويختن كام تو خون ريختنه بباشد ب

 كه چندين چه گويى چنين نابكار اسفنديارچنين پاسخ آوردش 

 ازين تند باال مرا خواستى شبگير برخاستىه ز ايوان ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  61
 

 
 

 

 تنگى نشيبه همانا بديدى ب چرا ساختى بند و مكر و فريب

 و گر جنگ ايران و كابلستان چه بايد مرا جنگ زابلستان

 سزا نيست اين كار در دين من مبادا چنين هرگز آيين من

 خود اندر جهان تاج بر سر نهم ايرانيان را بكشتن دهمكه 

 و گر پيش جنگ نهنگ آيدم منم پيش رو هرك جنگ آيدم

 مرا يار هرگز نيايد بكار ترا گر همى يار بايد بيار

 سر و كار با بخت خندان بود مرا يار در جنگ يزدان بود

 سپاهبگرديم يك با دگر بى توى جنگجوى و منم جنگ خواه

 سوارسوى آخر آيد همى بى ببينيم تا اسپ اسفنديار

 روى خداوندايوان نهد بىه ب و گر باره رستم جنگجوى

 نباشد بران جنگ فرياد رس نهادند پيمان دو جنگى كه كس

 همى خون ز جوشن فرو ريختند نيزه برآويختنده نخستين ب

 دستشمشير بردند ناچار ه ب هم بر شكسته چنين تا سنانها ب

 چپ و راست هر دو همى تاختند آوردگه گردن افراختنده ب

 شكسته شد آن تيغهاى گران ز نيروى اسپان و زخم سران

 پر از خشم اندامها كوفتند چو شيران جنگى بر آشوفتند

 فرو ماند از كار دست سران همان دسته بشكست گرز گران

 سر دو اسپ تگاور فرو برده گرفتند زان پس دوال كمر

 نجنبيد يك شير بر پشت زين همى زور كرد اين بران آن برين

 غمى گشته اسپان و مردان تباه پراگنده گشتند ز آوردگاه

 همه گبر و برگستوان چاك چاك كف اندر دهانشان شده خون و خاك
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 همى دير شد رستم سرفراز بدانگه كه رزم يالن شد دراز

 يكى لشكرى داغ دل كينه خواه زواره بياورد زان سو سپاه

 برين روز بيهوده خامش چراست بايرانيان گفت رستم كجاست

 چنگ نهنگ آمديده خرامان ب آمديدجنگ ه شما سوى رستم ب

 برين رزمگه بر نشايد نشست همى دست رستم نخواهيد بست

 همى كرد گفتار ناخوب ياد دشنام لب برگشاده زواره ب

 سوارى بد اسپ افگن و نامدار بر آشفت ازان پور اسفنديار

 سرافراز و جنگاور و شادكام جوانى كه نوش آذرش بود نام

 دشنام بگشاد خواره زبان را ب آن نامدار برآشفت با سگزى

 بفرمان شاهان كند بد كنش چنين گفت كآرى گو بر منش

 چنين با سگان ساختن كارزار نفرمود ما را يل اسفنديار

 كه يارد گذشتن ز پيمان او كه پيچد سر از راى و فرمان او

 كار اندرون پيش دستى كنيده ب اگر جنگ بر نادرستى كنيد

 تيغ و سنان و بگرز گرانه ب پيكار جنگاوران ببينيد

 سران را ز خون بر سر افسر نهيد فرمود كاندر نهيده زواره ب

 دهاده بر آمد ز آوردگاه پيش سپاهه زواره بيامد ب

 چو نوش آذر آن ديد بر ساخت كار شماربكشتند ز ايرانيان بى

 بيامد يكى تيغ هندى بدست سمند سر افراز را بر نشست
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 سرافراز و اسپ افگن و شادكام يكى نامور بود الواى نام

 پس پشت او هيچ نگذاشتى كجا نيزه رستم او داشتى

 بزد دست و تيغ از ميان بر كشيد چو از دور نوش آذر او را بديد

 بدو نيمه شد پيل پيكر تنش يكى تيغ زد بر سر و گردنش

 آذر آواز كردبتندى به نوش  زواره برانگيخت اسپ نبرد

 چو الواى را من نخوانم سوار كه او را فگندى كنون پاى دار

 بخاك اندر آمد همانگه سرش زواره يكى نيزه زد بر برش

 سپه را همه روز برگشته شد چو نوش آذر نامور كشته شد

 جوانى كه بد نام او مهرنوش برادرش گريان و دل پر ز جوش

 برانگيخت آن باره پيل تن غمى شد دل مرد شمشير زن

 ز درد جگر بر لب آورده كف برفت از ميان سپه پيش صف

 بيامد يكى تيغ هندى بدست و زان سو فرامرز چون پيل مست

 دو رويه ز لشكر بر آمد خروش برآويخت با او همى مهرنوش

 يكى شاهزاده دگر پهلوان گرامى دو پرخاش جوى جوان

 همى بر سر يكدگر كوفتند آشوفتندچو شيران جنگى بر 

 نبودش همى با فرامرز توش در آوردگه تيز شد مهرنوش

 سر بادپاى اندر افگند پيش بزد تيغ بر گردن اسپ خويش

 ز خون لعل شد خاك آوردگاه فرامرز كردش پياده تباه

 زمين زير او چون گل آغشته ديد چو بهمن برادرش را كشته ديد

 بجايى كه بود آتش كارزار اسفندياربيامد دوان نزد 

 جنگ آمد از سگزيانه سپاهى ب بدو گفت كاى نّره شير ژيان

 سگزى سپردند هوشه خوارى به ب دو پور تو نوش آذر و مهرنوش

 جوانان و كى زادگان زير گرد تو اندر نبردى و ما پر ز درد
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 بماند ز كردار نابخردان برين تخمه اين ننگ تا جاودان

 پر از تاب مغز و پر از آب چشم دل مرد بيدارتر شد ز خشم

 چنين بود پيمان گردنكشان رستم چنين گفت كاى بد نشانه ب

 ترا نيست آرايش نام و ننگ جنگه تو گفتى كه لشكر نيارم ب

 نترسى كه پرسند روز شمار ندارى ز من شرم و ز كردگار

 انجمن ستوده نباشد بر ندانى كه مردان پيمان شكن

 اندبران خيرگى باز برگشته انددو سگزى دو پور مرا كشته

 بلرزيد برسان شاخ درخت چو بشنيد رستم غمى گشت سخت

 خورشيد و شمشير و دشت نبرده ب بجان و سر شاه سوگند خورد

 امكسى كين چنين كرد نستوده امكه من جنگ هرگز نفرموده

 بود اندر بدى رهنمونگر او  ببندم دو دست برادر كنون

 بيارم بر شاه يزدان پرست فرامرز را نيز بسته دو دست

 مشوران ازين راى بيهوده هش بخون گرانمايگانشان بكش

 كه بر كين طاووس نر خون مار چنين گفت با رستم اسفنديار

 نه آيين شاهان سركش بود بريزيم ناخوب و ناخوش بود

 تنگى فرازه كه آمد زمانت ب خويش ساز ۀتو اى بدنشان چار

 بر آميزم اكنون چو با آب شير تيره بر رخش با هر دو رانت ب

 نجويند كين خداوند كس بدان تا كس از بندگان زين سپس

 درنگنزديك شاهت برم بىه ب و گر زنده مانى ببندمت چنگ

 چه باشد مگر كم شود آبروى بدو گفت رستم كزين گفت و گوى

 كه اويست بر نيك و بد رهنماى و بيزدان گراى بيزدان پناه
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 ببردند از روى خورشيد رنگ كمان بر گرفتند و تير خدنگ

 ببر بر زره را همى دوختند افروختندز پيكان همى آتش 

 بروها و چهرش پر آژنگ شد دل شاه ايران بدان تنگ شد

 گماننرستى كس از تير او بى چو او دست بردى بسوى كمان

 شدى آفتاب از نهيبش نهان رنگ طبر خون شدى اين جهانه ب

 تو گفتى كه خورشيد شد در شراع يكى چرخ را بر كشيد از شگاع

 زره پيش او همچو قرطاس بود تيرى كه پيكانش الماس بوده ب

 تن رستم و رخش جنگى بخست چو او از كمان تير بگشاد شست

 نبد باره و مرد جنگى درست بر رخش ازان تيرها گشت سست

 نيامد برو تير رستم بكار همى تاخت بر گردش اسفنديار

 نهادسر نامور سوى باال  فرود آمد از رخش رستم چو باد

 چنين با خداوند بيگانه شد همان رخش رخشان سوى خانه شد

 ه بيستونبشد سست و لرزان ك   باال ز رستم همى رفت خونه ب

 بدو گفت كاى رستم نامدار بخنديد چون ديدش اسفنديار

 ز پيكان چرا پيل جنگى بخست چرا گم شد آن نيروى پيل مست

 اندرون فّره و برز تورزم ه ب كجا رفت آن مردى و گرز تو

 چو آواز شير ژيان بشندى باال چرا برشدىه گريزان ب

 ز رزمت چنين دست كوتاه گشت چرا پيل جنگى چو روباه گشت

 

 داستان رستم و اسفندیار

 گریختن رستم به باالی کوه  – 24بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 دد از تّف تيغ تو بريان شدى تو آنى كه ديو از تو گريان شدى

 كزان رود با خستگى در كشيد زواره پى رخش ناگه بديد

 خروشان همى تاخت تا جاى جنگ رنگه چشمش بسيه شد جهان پيش 

 همه خستگيهاش نابسته ديد تن مرد جنگى چنان خسته ديد

 كه پوشد ز بهر تو خفتان كين بدو گفت خيز اسپ من برنشين

 كزين دوده سام شد رنگ و بوى بدو گفت رو پيش دستان بگوى

 برين خستگيها بر آزار كيست نگه كن كه تا چاره كار چيست

 شبى را سر آرم بدين روزگار كه گر من ز پيكان اسفنديار

 ز مادر بزادم بدين انجمن چنان دانم اى زال كامروز من

 من آيم كنون گر بمانم دراز چو رفتى همى چاره رخش ساز

 دو ديده سوى رخش بنهاد تفت زواره ز پيش برادر برفت

 خروشيد كاى رستم نامدار بپستى همى بود اسفنديار

 كه خواهد بدن مر ترا رهنماى بباال چنين چند باشى بپاى

 برآهنج و بگشاى تيغ از ميان كمان بفگن از دست و ببر بيان

 كزين پس تو از من نيابى گزند بنده پشيمان شو و دست را ده ب

 برم گناهتز كردارها بى بدين خستگى نزد شاهت برم

 نگهبان اين مرز كنيكى را  و گر جنگ جويى تو اندرز كن

 سزد گر بپوزش ببخشد گناه گناهى كه كردى ز يزدان بخواه

 چو بيرون شوى زين سپنجى سراى مگر دادگر باشدت رهنماى

 ز رزم و ز بد دست كوتاه شد چنين گفت رستم كه بيگاه شد

 تو اكنون بدين رامشى بازگرد شب تيره هرگز كه جويد نبرد

 بياسايم و يك زمان بغنوم ايوان شوممن اكنون چنين سوى 

 پيشه بخوانم كسى را كه دارم ب ببندم همه خستگيهاى خويش
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 كسى را ز خويشان كه دارند نام زواره فرامرز و دستان سام

 همه راستى زير پيمان تست بسازم كنون هرچ فرمان تست

 كه اى برمنش پير ناسازگار بدو گفت رويين تن اسفنديار

 بسى چاره دانى و نيرنگ و راى مردى بزرگى و زور آزماىتو 

 نخواهم كه بينم نشيب ترا بديدم همه فّر و زيب ترا

 ايوان رسى كام كّژى مخاره ب بجان امشبى دادمت زينهار

 ازين پس مپيماى با من سخن سخن هرچ پذرفتى آن را بكن

 كنمچو بر خستگيها بر افسون  بدو گفت رستم كه ايدون كنم

 نگه كرد تا چون رود نامدار چو برگشت از رستم اسفنديار

 همى داد تن را ز يزدان درود چو بگذشت مانند كشتى برود

 گر از خستگيها شوم من هالك همى گفت كاى داور داد و پاك

 كه گيرد دل و راه و آيين من كه خواهد ز گردنكشان كين من

 روى رودش بخشكى بديدبران  چو اسفنديار از پسش بنگريد

 يكى ژنده پيلست با دار و برد همى گفت كين را مخوانيد مرد

 ازان زخم پيكان شده پر شتاب گذر كرد پر خستگيها بر آب

 همى گفت كاى داور كامگار شگفتى بمانده بد اسفنديار

 زمان و زمين را بياراستى چنان آفريدى كه خود خواستى

 پشوتن بيامد ز پرده سراى جاىبدانگه كه شد نامور باز 

 خروشيدنى بود با درد و جوش ز نوش آذر گرد و ز مهرنوش

 همه جامه مهتران چاك بود سراپرده شاه پر خاك بود

 نهاد آن سر سركشان بر كنار فرود آمد از باره اسفنديار

 كه جانتان شد از كالبد با توان همى گفت زارا دو گرد جوان

 برين كشتگان آب چندين مريز پشوتن كه خيزچنين گفت پس با 
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 مرگ اندر آويختنه نشايد ب كه سودى نبينم ز خون ريختن

 برفتن خرد بادمان دستگير همه مرگ را ايم برنا و پير

 فرستادشان زى خداوند تاج تابوت زّرين و در مهد ساجه ب

 كه آن شاخ راى تو آمد ببر پيامى فرستاد نزد پدر

 ز رستم همى چاكرى ساختى آب اندر انداختىه تو كشتى ب

 ببينى تو در آز چندين مكوش چو تابوت نوش آذر و مهر نوش

 ندانم چه راند بدو روزگار چرم اندر است گاو اسفندياره ب

 سخنهاى رستم همه ياد كرد نشست از بر تخت با سوك و درد

 بپيچد ز چنگال مرد دلير چنين گفت پس با پشوتن كه شير

 بران برز باالى آن پيلتن ستم نگه كردم امروز منه رب

 كزويست اّميد و زو بيم و باك يزدان پاكه ستايش گرفتم ب

 بران آفرين كو جهان آفريد كه پروردگار آن چنان آفريد

 كه درياى چين بود تا شست او چنين كارها رفت بر دست او

 هامون پلنگبدم در كشيدى ز  همى بر كشيدى ز دريا نهنگ

 كه از خون او خاك شد آبگير تيره بران سان بخستم تنش را ب

 سوى رود با گبر و شمشير تفت ز باال پياده به پيمان برفت

 سراسر تنش پر ز پيكان تير بر آمد چنان خسته زان آبگير

 كيوان رسده روانش ز ايوان ب ايوان رسده بر آنم كه چون او ب
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 مر او را بران گونه دستان بديد ايوان رسيده و زان روى رستم ب

 ازان خستگيهاش بريان شدند زواره فرامرز گريان شدند

 آواز ايشان همى خست روى بر ز سر بر همى كند رودابه موى

 ازو بر كشيدند ببر بيان زواره بزودى گشادش ميان

 نشستند يك سر همه بر درش هرانكس كه دانا بد از كشورش

 ببردند و هر كس كه بد چاره جوى بفرمود تا رخش را پيش اوى

 بران خستگيها بماليد روى گرانمايه دستان همى كند موى

 بديدم بدين سان گرامى پسر پير سرهمى گفت من زنده با 

 كه اين ز آسمان بودنى كار بود بدو گفت رستم كزين غم چه سود

 وزو جان من پر ز تيمارتر به پيش است كارى كه دشوارتر

 كه اين شير دل را فروزش كنم كه هر چند من بيش پوزش كنم

 بگفتار و كردار و گردنكشى نجويد همى جز همه ناخوشى

 خبر يافتم ز آشكار و نهان هر سو بگرد جهان رسيدم ز

 زدم بر زمين همچو يك شاخ بيد گرفتم كمربند ديو سپيد

 ازان زور و آن بخشش كارزار نتابم همى سر ز اسفنديار

 زبون داشتى گر سپر يافتى خدنگم ز سندان گذر يافتى

 گراينده دست مرا داشت خوار زدم چند بر گبر اسفنديار

 نهان داشتى خويشتن زير سنگ من گر بديدى پلنگهمان تيغ 

 

 اسفندیارداستان رستم و 

 سگالش رستم با خویشان  – 25بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نه آن پاره پرنيان بر سرش نبّرد همى جوشن اندر برش

 دران تيرگى چشم او خيره شد سپاسم ز يزدان كه شب تيره شد

 ندانم كزين خسته آيم رها برستم من از چنگ آن اژدها

 پاىكه فردا بگردانم از رخش  چه انديشم اكنون جزين نيست راى

 زابلستان گر كند سر فشانه ب بجايى شوم كو نيابد نشان

 اگر چه ز بد سير دير آيد او سرانجام ازان كار سير آيد او

 سخن چون بياد آورى هوش دار بدو گفت زال اى پسر گوش دار

 مگر مرگ كان را درى ديگر است همه كارهاى جهان را در است

 سيمرغ را يار خوانم برين كه يكى چاره دانم من اين را گزين

 بماند بما كشور و بوم و جاى گر او باشدم زين سخن رهنماى
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 باال بلنده آمد ب سپهبد بر ببودند هر دو بران راى مند

 برفتند با او سه هشيار و گرد از ايوان سه مجمر پر آتش ببرد

 ز ديبا يكى پّر بيرون كشيد فسونگر چو بر تيغ باال رسيد

 بباالى آن پّر لختى بسوخت ز مجمر يكى آتشى برفروخت

 تو گفتى چو آهن سياه ابر گشت چو پاسى ازان تيره شب درگذشت

 درخشيدن آتش تيز ديد هوا بنگريد همانگه چو مرغ از

 ز پرواز مرغ اندر آمد دژم نشسته برش زال با درد و غم

 ستودش فراوان و بردش نماز بشد پيش با عود زال از فراز

 ز خون جگر بر دو رخ جوى كرد پيشش سه مجمر پر از بوى كرده ب

 دوده كه آمد ازين سان نيازت ب بدو گفت سيمرغ شاها چه بود

 كه بر من رسيد از بد بدنژاد دشمن رساده چنين گفت كاين بد ب

 ازان خستگى جان من بسته شد تن رستم شير دل خسته شد

 بران گونه خسته نديدست كس كزان خستگى بيم جانست و بس

 ز پيكان تنش زار و پيچان شدست شدست جانهمان رخش گويى كه بى

 جز در كارزارنكوبد همى  بيامد برين كشور اسفنديار

 بر و بار خواهد همى با درخت نجويد همى كشور و تاج و تخت

 مباش اندرين كار خسته روان بدو گفت سيمرغ كاى پهلوان

 همان سرفراز جهان بخش را من رخش راه سزد گر نمايى ب

 

 داستان رستم و اسفندیار

 چاره ساختن سیمرغ رستم را   – 26بخش 
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 كه لختى بچاره بر افراز يال كسى سوى رستم فرستاد زال

 بيارند پيش من اندر زمان بفرماى تا رخش را همچنان

 همان مرغ روشن دل او را بديد چو رستم بران تند باال رسيد

 ز دست كه گشتى بدين سان نژند بدو گفت كاى ژنده پيل بلند

 چرا آتش افگندى اندر كنار چرا رزم جستى ز اسفنديار

 چو اكنون نمودى بما پاك چهر بدو گفت زال اى خداوند مهر

 كجا خواهم اندر جهان جاى جست نگردد درستگر ايدونك رستم 

 كام دليران ايران كننده ب همه سيستان پاك ويران كنند

 كنون بر چه رانيم يك سر سخن شود كنده اين تخمه ما ز بن

 بديد اندرو راه پيوستگى نگه كرد مرغ اندران خستگى

 منقار ازان خستگى خون كشيده ب بيرون كشيده ازو چار پيكان ب

 هم اندر زمان گشت با زيب و فر بران خستگيها بماليد پر

 همى باش يك چند دور از گزند بدو گفت كاين خستگيها ببند

 بمال اندران خستگيهاى تير يكى پّر من تر بگردان بشير

 فرو كرد منقار بر دست راست بران همنشان رخش را پيش خواست

 بسته جايى تنشنبد خسته گر  برون كرد پيكان شش از گردنش

 بخنديد شادان دل تاج بخش همانگه خروشى بر آورد رخش

 توى نامبردار هر انجمن بدو گفت مرغ اى گو پيلتن

 كه او هست رويين تن و نامدار چرا رزم جستى ز اسفنديار

 نبودى دل من نگشتى نژند بدو گفت رستم گر او را ز بند

 مانم بجايى ز جنگو گر باز  آيد ز ننگ ترمرا كشتن آسان

 اگر سر بجا آورى نيست عار چنين داد پاسخ كز اسفنديار

 بدو دارد ايران همى پشت راست كه اندر زمانه چنويى نخاست



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  73
 

 
 

 

 مرا از خود اندازه بايد گرفت بپرهيزى از وى نباشد شگفت

 دستان و شمشير كردش تباهه ب كه آن جفت من مرغ با دستگاه

 سر از جنگ جستن پشيمان كنى تو پيمان كنىاگر با من اكنون 

 گه كوشش و جستن كارزار اسفندياره نجويى فزونى ب

 گماننينديشى از پوزش بى ور ايدونك او را بيامد زمان

 بخورشيد سر برفرازم ترا پس انگه يكى چاره سازم ترا

 بستن آزاد شد ۀاز انديش چو بشنيد رستم دلش شاد شد

 و گر تيغ بارد هوا بر سرم تو نگذرمبدو گفت كز گفت 

 بگويم كنون با تو راز سپهر چنين گفت سيمرغ كز راه مهر

 بريزد ورا بشكرد روزگار كه هر كس كه او خون اسفنديار

 رهايى نيابد نماندش گنج همان نيز تا زنده باشد ز رنج

 و گر بگذرد رنج و سختى بود بدين گيتيش شوربختى بود

 ببندم ز گفتار بد لب ترا هم امشب تراشگفتى نمايم 

 يكى خنجر آبگون برگزين برو رخش رخشنده را بر نشين

 و زان جايگه رخش را بر نشست چو بشنيد رستم ميان را ببست

 چه خواهد برين مرگ ما ناگهان سيمرغ گفت اى گزين جهانه ب

 بگيتى نماند بجز مردمى جهان يادگارست و ما رفتنى

 مرا نام بايد كه تن مرگ راست گر بميرم رواست بنام نكو

 كه بودند با گنج و تخت و كاله كجا شد فريدون و هوشنگ شاه

 جهان را چنين است آيين و راى برفتند و ما را سپردند جاى

 ز سيمرغ روى هوا تيره ديد همى راند تا پيش دريا رسيد

 گردنفرازفرود آمد آن مرغ  نزديك دريا فرازه چو آمد ب

 همى آمد از باد او بوى مشك رستم نمود آن زمان راه خشكه ب
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 بفرمود تا رستم آمدش پيش بماليد بر تاركش پّر خويش

 نشست از برش مرغ فرمانروا گزى ديد بر خاك سر بر هوا

 ترسرش برترين و تنش كاست تربدو گفت شاخى گزين راست

 چوب را خوار مايه مدارتو اين  بدان گز بود هوش اسفنديار

 نگه كن يكى نغز پيكان كهن بر آتش مرين چوب را راست كن

 نمودم ترا از گزندش نشان بنه پّر و پيكان بروبر نشان

 ايوان و رزه بيامد ز دريا ب چو ببريد رستم تن شاخ گز

 همى بود بر تارك او بپاى بران كار سيمرغ بد رهنماى

 بيايد بجويد ز تو كارزار اسفندياربدو گفت اكنون چو 

 مكوب ايچ گونه در كاستى تو خواهش كن و البه و راستى

 بياد آيدش روزگار كهن شيرين سخنع مگر باز گردد ب

 سختى ز بهر مهانه رنج و به ب كه تو چند گه بودى اندر جهان

 همى از فرومايگان گيردت چو پوزش كنى چند نپذيردت

 بدين گونه پرورده در آب رز و اين چوب گز بزه كن كمان را

 چنانچون بود مردم گز پرست ابر چشم او راست كن هر دو دست

 بدانگه كه باشد دلت پر ز خشم چشمه زمانه برد راست آن را ب

 ازو تار و ز خويشتن پود كرد تن زال را مرغ پدرود كرد

 بديدچو اندر هوا رستم او را  ازان جايگه نيك دل برپريد

 دلش را بران رزم شاداب كرد يكى آتش چوب پرتاب كرد

 چپ و راست پرها بروبر نشاند يكى تيز پيكان بدو در نشاند
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 ميان شب تيره اندر چميد ه بر دميدسپيده همانگه ز ك  

 همى از جهان آفرين ياد كرد بپوشيد رستم سليح نبرد

 كه كين جويد از رزم اسفنديار چو آمد بر لشكر نامدار

 بر آويز با رستم كينه كش بدو گفت برخيز ازين خواب خوش

 سليح جهان پيش او گشت خوار چو بشنيد آوازش اسفنديار

 بپيچد ز چنگال مرد دلير چنين گفت پس با پشوتن كه شير

 ايوان كشد ببر و گبر و كالهه ب گمانى نبردم كه رستم ز راه

 ز پيكان نبود ايچ پيدا برش همان باركش رخش زير اندرش

 خورشيد دسته هنگام يازد به ب شنيدم كه دستان جادو پرست

 پس اين با خرد برابر نكردم چو خشم آرد از جادوان بگذرد

 كه بر دشمنت باد تيمار و خشم پشوتن بدو گفت پر آب چشم

 اىشب خواب نشمردهه همانا ب اىچه بودت كه امروز پژمرده

 كه چندين همى رنج بايد فزود ميان جهان اين دو يل را چه بود

 كه كين آورد هر زمان نو بنو بدانم كه بخت تو شد كندرو

 بيامد بر رستم نامدار اسفندياربپوشيد جوشن يل 

 كه نام تو باد از جهان ناپديد خروشيد چون روى رستم بديد

 كمان و بر مرد پرخاشخر فراموش كردى تو سگزى مگر

 و گرنه كه پايت همى گور جست ز نيرنگ زالى بدين سان درست

 

 داستان رستم و اسفندیار

 بازگشتن رستم به جنگ اسفندیار  – 27بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كزين پس نبيند ترا زنده زال بكوبمت زين گونه امروز يال

 كه اى سير ناگشته از كارزار اسفندياره رستم بچنين گفت 

 خرد را مكن با دل اندر مغاك بترس از جهاندار يزدان پاك

 پى پوزش و نام و ننگ آمدم من امروز نز بهر جنگ آمدم

 دو چشم خرد را بپوشى همى تو با من به بيداد كوشى همى

 راه گزنده كه دل را نرانى ب استا و زنده خورشيد و ماه و به ب

 و گر پوست بر تن كسى را بكفت نگيرى بياد آن سخنها كه رفت

 روندست كام تو بر جان من بيايى ببينى يكى خان من

 كجا گرد كردم بسال دراز گشايم در گنج ديرينه باز

 گنجور ده تا براند ز پيشه ب كنم بار بر بارگيهاى خويش

 فرمان دهى پيش شاهكنم هرچ  راهه برابر همى با تو آيم ب

 همان نيز اگر بند فرمايدم اگر كشتنيم او كشد شايدم

 ترا سير گرداند از كارزار همى چاره جويم كه تا روزگار

 كه هرگز مباد اختر شوم جفت نگه كن كه داناى پيشى چه گفت

 نيم روز پرخاش و روز نهيب چنين داد پاسخ كه مرد فريب

 نخستين سخن بند برنه بپاى بجاىاگر زنده خواهى كه مانى 

 رخ آشتى را بشويى همى از ايوان و خان چند گويى همى

 مكن شهريارا ز بيداد ياد دگر باره رستم زبان برگشاد

 كه جز بد نيايد ازين كارزار مكن نام من در جهان زشت و خوار

 همان ياره زّر با گوشوار هزارانت گوهر دهم شاهوار

 پرستنده باشد ترا روز و شب دهم نوش لبهزارانت بنده 

 با فّرخى اندكه زيباى تاج هزارت كنيزك دهم خّلخى

 همالپيش تو اى بىه گشايم ب دگر گنج سام نريمان و زال
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 ز زابلستان نيز مرد آورم همه پاك پيش تو گرد آورم

 روان را بفرمان گروگان كنند كه تا مر ترا نيز فرمان كنند

 دوان با تو آيم بر شهريار پيشت پرستارواره ب ازان پس

 مكن ديو را با خرد همنشين ز دل دور كن شهريارا تو كين

 من بر كه شاهى و يزدان پرسته ب جز از بند ديگر ترا دست هست

 بماند بمن و ز تو انجام بد كه از بند تا جاودان نام بد

 نابكار كه تا چند گويى سخن رستم چنين گفت اسفندياره ب

 ز فرمان شاه جهانبان بگرد مرا گويى از راه يزدان بگرد

 بگردد سر آيد بدو بر زمان كه هر كو ز فرمان شاه جهان

 پيشم دگرگونه پاسخ مياره ب جز از بندگر كوشش) و( كارزار

 چنين گفت كاى پر هنر شهريار پاسخ گو نامداره تندى به ب

 خيره بجويى تو آزار منه ب همى خوار دارى تو گفتار من

 تنگ اندر آمد نشيبه همانا ب چنين داد پاسخ كه چند از فريب
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 نيايد همى پيش اسفنديار بكاربدانست رستم كه البه 

 كه پيكانش را داده بد آب رز كمان را بزه كرد و آن تير گز

 سر خويش كرده سوى آسمان همى راند تير گز اندر كمان

 فزاينده دانش و فّر و زور همى گفت كاى پاك دادار هور

 توان مرا هم روان مرا همى بينى اين پاك جان مرا

 مگر سر بپيچاند از كارزار اسفندياركه چندين بپيچم كه 

 همى جنگ و مردى فروشد همى تو دانى كه بيداد كوشد همى

 توى آفريننده ماه و تير بادافره اين گناهم مگيره ب

 كه رستم همى دير شد سوى جنگ چو خودكامه جنگى بديد آن درنگ

 نشد سير جانت ز تير و كمان بدو گفت كاى سگزى بدگمان

 دل شير و پيكان لهراسپى كنون تير گشتاسپىببينى 

 چنان كز كمان سواران سزد يكى تير بر ترگ رستم بزد

 بران سان كه سيمرغ فرموده بود تهمتن گز اندر كمان راند زود

 سيه شد جهان پيش آن نامدار بزد تير بر چشم اسفنديار

 ازو دور شد دانش و فّرهى خم آورد باالى سرو سهى

 بيفتاد چاچى كمانش ز دست سر شاه يزدان پرستنگون شد 

 ز خون لعل شد خاك آوردگاه گرفته بش و يال اسپ سياه

 كه آورد آن تخم زفتى ببار اسفندياره چنين گفت رستم ب

 

 داستان رستم و اسفندیار

   تیر انداختن رستم اسفندیار را به چشم  – 28بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بلند آسمان بر زمين بر زنم تو آنى كه گفتى كه رويين تنم

 ننگبخوردم نناليدم از نام و  من از شست تو هشت تير خدنگ

 بخفتى بران باره نامدار بيك تير برگشتى از كارزار

 بسوزد دل مهربان مادرت هم اكنون بخاك اندر آيد سرت

 نگون اندر آمد ز پشت سياه هم انگه سر نامبردار شاه

 بر خاك بنشست و بگشاد گوش زمانى همى بود تا يافت هوش

 خون كشيدهمى پّر و پيكانش در  سر تير بگرفت و بيرون كشيد

 كه تيره شد آن فّر شاهنشهى همانگه به بهمن رسيد آگهى

 كه پيكار ما گشت با درد جفت پيش پشوتن بگفته بيامد ب

 دل ما ازين درد كردند چاك خاكه تن ژنده پيل اندر آمد ب

 ز پيش سپه تا بر پهلوان برفتند هر دو پياده دوان

 خون بدست اندرونيكى تير پر  بديدند جنگى برش پر ز خون

 خروشان بسر بر همى كرد خاك پشوتن بر و جامه را كرد چاك

 بماليد رخ را بدان گرم خون همى گشت بهمن بخاك اندرون

 كه داند ز دين آوران و مهان پشوتن همى گفت راز جهان

 مردى بر آهيخت شمشير كينه ب چو اسفنديارى كه از بهر دين

 بدكار هرگز نيازيد دسته ب پرستجهان كرد پاك از بد بت

 سر تاجور سوى خاك آمدش روز جوانى هالك آمدشه ب

 پر آزار ازو جان آزاد مرد بدى را كزو هست گيتى بدرد

 كه هرگز نبيند بد كارزار فراوان برو بگذرد روزگار

 همى خون ستردند زان شهريار جوانان گرفتندش اندر كنار

 رخى پر ز خون و دلى پر ز درد پشوتن بروبر همى مويه كرد

 جهانجوى و از تخمه شهريار همى گفت زار اى يل اسفنديار
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 كه افگند شير ژيان را ز پاى كه كند اين چنين كوه جنگى ز جاى

 كه آگند با موج درياى نيل كه كند اين پسنديده دندان پيل

 بد رسد گمانكه بر بد كنش بى چه آمد برين تخمه از چشم بد

 بزم آن خوش آواز توه كجا شد ب رزم اندرون ساز توه كجا شد ب

 توانايى و اختر و دين تو كجا شد دل و هوش و آيين تو

 نيامدت از پيل و ز شير باك چو كردى جهان را ز بدخواه پاك

 كه در خاك بيند ترا روزگار كنون آمدت سودمندى بكار

 كوشش بيش و اين بخت بادبدين  كه نفرين برين تاج و اين تخت باد

 سر افراز و دانا و روشن روان كه چو تو سوارى دلير و جوان

 زارى سر آيد برو روزگاره ب بدين سان شود كشته در كارزار

 مه گشتاسپ و جاماسپ و آن بارگاه كه مه تاج بادا و مه تخت شاه

 كه اى مرد داناى به روزگار چنين گفت پر دانش اسفنديار

 چنين بود بهر من از تاج و گاه خويشتن پيش من بر تباهمكن 

 تو از كشتن من بدين سان منال تن كشته را خاك باشد نهال

 دمه ز باد آمده باز گردد ب كجا شد فريدون و هوشنگ و جم

 گزيده سر افراز و پاكان ما همان پاك زاده نياكان ما

 سپنجى سراىنماند كس اندر  برفتند و ما را سپردند جاى

 چه در آشكار و چه اندر نهان فراوان بكوشيدم اندر جهان

 خرد را بدين رهنماى آورم كه تا راى يزدان بجاى آورم

 ز بد بسته شد راه آهرمنى چو از من گرفت اين سخن روشنى

 نبد زو مرا روزگار گريز زمانه بيازيد چنگال تيز

 بدرود هرچ كشتدالفروز من  اميد من آنست كاندر بهشت

 مشته نگه كن بدين گز كه دارم ب مردى مرا پور دستان نكشته ب
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 ز سيمرغ و ز رستم چاره گر بدين چوب شد روزگارم بسر

 كه اروند و بند جهان او شناخت فسونها و نيرنگها زال ساخت

 درده بپيچيد و بگريست رستم ب چو اسفنديار اين سخن ياد كرد

 ترا بهره رنج من آمد بكار ناسازگارچنين گفت كز ديو 

 كّژى نيفگند بنه ز مردى ب چنانست كو گفت يك سر سخن

 امبسى رزم گردنكشان جسته امكه تا من بگيتى كمر بسته

 زره دار با جوشن كارزار سوارى نديدم چو اسفنديار

 بديدم كمان و بر و شست اوى چو بيچاره برگشتم از دست اوى

 بدادم بدو سر بيكبارگى گشتم ز بيچارگىسوى چاره 

 چو روزش سر آمد بينداختم زمان ورا در كمان ساختم

 مرا كار گز كى فراز آمدى گر او را همى روز باز آمدى

 بپرهيز يك دم نشايد زدن ازين خاك تيره ببايد شدن

 وزين تيرگى در فسانه منم همانست كز گز بهانه منم
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 كه اكنون سر آمد مرا روزگار چنين گفت با رستم اسفنديار

 گشت راى تركه ما را دگرگونه تو اكنون مپرهيز و خيز ايدر آى

 بدانى سر مايه و ارز من اندرز منمگر بشنوى پند و 

 بزرگى برين رهنماى آورى بكوشى و آن را بجاى آورى

 پياده بيامد برش با خروش تهمتن بگفتار او داد گوش

 آواى نرمه همى مويه كردش ب همى ريخت از ديدگان آب گرم

 راهه ز ايوان چو باد اندر آمد ب چو دستان خبر يافت از رزمگاه

 دو ديده پر از آب و دل پر ز درد بيامد بدشت نبردز خانه 

 برفتند چندى ز گردنكشان زواره فرامرز چون بيهشان

 كه تاريك شد روى خورشيد و ماه خروشى بر آمد ز آوردگاه

 درد جگره ترا بيش گريم ب رستم چنين گفت زال اى پسره ب

 ز اخترشناسان ايران زمين كه ايدون شنيدم ز داناى چين

 بريزد سر آيد برو روزگار كه هر كس كه او خون اسفنديار

 و گر بگذرد رنج و سختى بود بدين گيتيش شور بختى بود

 كه از تو نديدم بد روزگار چنين گفت با رستم اسفنديار

 سخن هرچ گويم ببايد شنود زمانه چنين بود و بود آنچ بود

 تير و كماننه رستم نه سيمرغ و  بهانه تو بودى پدر بد زمان

 نخواهم كزين پس بود نيمروز مرا گفت رو سيستان را بسوز
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 رنجه بدو ماند و من بمانم ب بكوشيد تا لشكر و تاج و گنج

 خردمند و بيدار دستور من كنون بهمن اين نامور پور من

 همه هرچ گويم ترا ياد گير بميرم پدروارش اندر پذير

 سخنهاى بد گوى را ياد دار زابلستان در ورا شاد داره ب

 نشستنگه بزم و دشت شكار بياموزش آرايش كارزار

 بزرگى و بر خوردن از روزگار مى و رامش و زخم چوگان و كار

 گيتى مبيناد كامه كه هرگز ب چنين گفت جاماسپ گم بوده نام

 سرافرازتر شهريارى بود كه بهمن ز من يادگارى بود

 ببر زد بفرمان او دست راست خاستتهمتن چو بشنيد بر پاى 

 سخن هرچ گفتى به جاى آورم كه تو بگذرى زين سخن نگذرم

 نهم بر سرش بر دالراى تاج نشانمش بر نامور تخت عاج

 بدو گفت نو گير چون شد كهن ز رستم چو بشنيد گويا سخن

 برين دين به رهنماى منست چنان دان كه يزدان گواى منست

 اىز شاهان پيشين كه پرورده اىكه تو كرده كزين نيكويها

 ز من روى گيتى پر آواز گشت بد بازگشته كنون نيك نامت ب

 چنين بود راى جهان آفرين غم آمد روان ترا بهره زين

 نجويم همى زين جهان جز كفن چنين گفت پس با پشوتن كه من

 جاىتو لشكر بياراى و شو باز  چو من بگذرم زين سپنجى سراى

 كه چون كام يابى بهانه مجوى ايران پدر را بگوىه چو رفتى ب

 همه مرزها پر ز نام تو گشت كام تو گشته زمانه سراسر ب

 سزا اين بد از جان تاريك تو اميدم نه اين بود نزديك تو

 ببد كس نيارست كرد از تو ياد شمشير داده جهان راست كردم ب

 بزرگى و شاهى مرا خواست شد ايران چو دين بهى راست شده ب
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 كشتن فرستاديمه نهانى ب پيش سران پندها داديمه ب

 آرام دله بياراى و بنشين ب كنون زين سخن يافتى كام دل

 ايوان شاهى يكى سور كنه ب چو ايمن شدى مرگ را دور كن

 ترا نام تابوت و پوشش مرا ترا تخت سختى و كوشش مرا

 كه نگريزد از مرگ پيكان تير دهقان پيرچه گفت آن جهان ديده 

 راهه روانم ترا چشم دارد ب مشو ايمن از گنج و تاج و سپاه

 بگوييم و گفتار او بشنويم هم پيش داور شويمه چو آيى ب

 كه سير آمد از رزم پرخاش جوى مادر بگوىه كزو باز گردى ب

 بودگذر كرده بر كوه پوالد  كه با تير او گبر چون باد بود

 تو از من مرنج و مرنجان روان پس من تو زود آيى اى مهربان

 مبين نيز چهر من اندر كفن برهنه مكن روى بر انجمن

 كس از بخردان نيز نستايدت ز ديدار زارى بيفزايدت

 كه جويا بدندى نهفت مرا همان خواهران را و جفت مرا

 جاودانكه پدرود باشيد تا  بگويى بدان پر هنر بخردان

 در گنج را جان من شد كليد ز تاج پدر بر سرم بد رسيد

 كه شرم آورد جان تاريك او نزديك اوه فرستادم اينك ب

 كه بر من ز گشتاسپ آمد ستم بگفت اين و برزد يكى تيز دم

 تن خسته افگنده بر تيره خاك هم آنگه برفت از تنش جان پاك

 بر تن سراسر دريدهمه جامه  نزد پشوتن رسيده تهمتن ب

 سرش پر ز خاك و دلش پر ز درد بر و جامه رستم همى پاره كرد

 نيا شاه جنگى پدر شهريار همى گفت زار اى نبرده سوار

 ز گشتاسپ بد شد سرانجام من بخوبى شده در جهان نام من

 و جفت ياركه اى در جهان شاه بى چو بسيار بگريست با كشته گفت
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 بد انديش تو بدرود هرچ كشت ميان بهشتروان تو بادا 

 نبايست پذرفت زو زينهار زواره بدو گفت كاى نامدار

 كه ياد آرد از گفته باستان ز دهقان تو نشنيدى آن داستان

 شود تيز دندان و گردد دلير كه گر پرورى بّچه نره شير

 نخست اندر آيد بپروردگار چو سر بركشد زود جويد شكار

 زابل رسده نخستين ازان بد ب آشفته از خشم بد دو پهلو بر

 ببينند ازين پس بد روزگار چو شد كشته شاهى چو اسفنديار

 بپيچند پيران كابلستان زابلستانه ز بهمن رسد بد ب

 پيش آورد كين اسفندياره ب نگه كن كه چون او شود تاج دار

 نتابد بد انديش و نيكى گمان بدو گفت رستم كه با آسمان

 بدو بنگرد نام ياد آورد من آن برگزيدم كه چشم خرد

 تندى مخاره تو چشم بال را ب گر او بد كند پيچد از روزگار
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 بگسترد فرشى ز ديباى چين يكى نغز تابوت كرد آهنين

 پراگند بر قير مشك و عبير قيره بيندود يك روى آهن ب

 خروشان برو نامدار انجمن ز ديباى زربفت كردش كفن

 ز پيروزه بر سر نهاد افسرش ازان پس بپوشيد روشن برش

 شد آن بارور خسروانى درخت سر تنگ تابوت كردند سخت

 ز باال فروهشته ديباى چين اشتر بياورد رستم گزين چل

 چپ و راست پيش و پس اندر سپاه دو اشتر بدى زير تابوت شاه

 زبان شاه گوى و روان شاه جوى همه خسته روى و همه كنده موى

 پشوتن همى برد پيش سياه بريده بش و دم اسپ سياه

 گرز كينز زين اندر آويخته  برو بر نهاده نگونسار زين

 همان جوله و مغفر جنگجوى همان نامور خود و خفتان اوى

 مژگان همى خون دل برفشانده ب زابل بمانده سپه رفت و بهمن ب

 همى پرورانيد چون جان خويش ايوان خويشه تهمتن ببردش ب

 نگون شد سر نامبردار شاه گشتاسپ آگاهى آمد ز راهه ب

 بخاك اندر آمد سر و افسرش همى جامه را چاك زد بر برش

 جهان شد پر از نام اسفنديار زاره خروشى بر آمد ز ايوان ب

 بينداخت هر كس كاله مهى ايران ز هر سو كه رفت آگهىه ب

 كه چون تو نبيند زمان و زمين همى گفت گشتاسپ كاى پاك دين
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 نيامد چو تو نيز گردنفراز پس از روزگار منوچهر باز

 مهانرا همى داشت بر جاى خويش و بپالود كيش بيالود تيغ

 ز آزرم گشتاسپ شستند چشم بزرگان ايران گرفتند خشم

 چو اسفنديارى تو از بهر تخت آواز گفتند كاى شوربخته ب

 تو بر گاه تاج مهى بر نهى زابل فرستى بكشتن دهىه ب

 برفتن پى اخترت نرم باد سرت را ز تاج كيان شرم باد

 پر از خاك شد كاخ و ديوان او يك سر ز ايوان اوبرفتند 

 ز ايوان برفتند با دختران چو آگاه شد مادر و خواهران

 بتن بر همه جامه كردند چاك برهنه سر و پاى پر گرد و خاك

 پس پشت تابوت و اسپ سياه راهه پشوتن همى رفت گريان ب

 ريختندهمى خون ز مژگان فرو  زنان از پشوتن در آويختند

 تن خسته يك بار ما را نماى كه اين بند تابوت را برگشاى

 خروشان و گوشت از دو بازو كنان پشوتن غمى شد ميان زنان

 بياريد كامد كنون رستخيز آهنگران گفت سوهان تيزه ب

 نّوى يكى مويه آغاز كرده ب سر تنگ تابوت را باز كرد

 ديدند ريش سياه پر از مشك چو مادرش با خواهران روى شاه

 خروشان بنزديك اسپ سياه برفتند يك سر ز بالين شاه

 كتايون همى ريخت خاك از برش بسودند پر مهر يال و برش

 آورد بر پشت او كشته بوده ب كزو شاه را روز برگشته بود

 چنگ نهنگه كرا داد خواهى ب جنگه كزين پس كرا برد خواهى ب

 همى خاك بر تاركش ريختند يالش همى اندر آويختنده ب

 ايوان شاهه پشوتن بيامد ب ابر اندر آمد خروش سپاهه ب

 نزديك تختش فرازه بيامد ب خروشيد و ديدش نبردش نماز
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 ز برگشتن بختت آمد نشان آواز گفت اى سر سركشانه ب

 اىدم از شهر ايران برآورده اىازين با تن خويش بد كرده

 بيابى تو بادافره ايزدى بخردىز تو دور شد فّره و 

 كزين پس بود باد در مشت تو شكسته شد اين نامور پشت تو

 كه مه تخت بيناد چشمت مه بخت پسر را بخون دادى از بهر تخت

 نماند بتو تاج تا جاودان جهانى پر از دشمن و پر بدان

 روز شمارت پژوهش بوده ب بدين گيتيت در نكوهش بود

 كه اى شوم بد كيش و بد زاد مرد سوى جاماسپ كرد بگفت اين و رخ

 كّژى گرفتى ز هر كس فروغه ب ز گيتى ندانى سخن جز دروغ

 همى اين بدان آن بدين بر زنى ميان كيان دشمنى افگنى

 گسستن ز نيكى بدى توختن ندانى همى جز بد آموختن

 كه كس ندرود آشكار و نهان يكى كشت كردى تو اندر جهان

 كه روز بزرگان همه گشته شد گفتار تو كشته شده بزرگى ب

 و كوتاه و كژ راهايا پير بى تو آموختى شاه را راه كژ

 بود بر كف رستم نامدار تو گفتى كه هوش يل اسفنديار

 همه پند و اندرز او كرد ياد بگفت اين و گويا زبان برگشاد

 بود از نهفتبرآورد رازى كه  رستم بگفته هم اندرز بهمن ب

 پشيمان شد از كار اسفنديار چو بشنيد اندرز او شهريار

 آواز با شهريار جهانه ب پشوتن بگفت آنچ بودش نهان

 برفتند به آفريد و هماى چو پردخته گشت از بزرگان سراى

 ز درد برادر بكندند موى پيش پدر بر بخستند روىه ب

 از كار اسفنديارنينديشى  گشتاسپ گفتند كاى نامداره ب

 همى گور بستد ز چنگال شير كين زريره كجا شد نخستين ب
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 بدو شد همى پادشاهيت راست ز تركان همى كين او بازخواست

 گرز و كمنده بغّل گران و ب بنده بگفتار بد گوش كردى ب

 سپه را همه روز برگشته شد چو او بسته آمد نيا كشته شد

 همه زندگانى شد از رنج تلخ بلخه چو ارجاسپ آمد ز خّلخ ب

 كوىه برهنه بياورد ز ايوان ب چو ما را كه پوشيده داريم روى

 مشته گرفت آن زمان پادشاهى ب چو نوش آذر زرد هشتى بكشت

 برآورد از يشان دم و دود و گرد تو دانى كه فرزند مردى چه كرد

 نگهبان كشور بد و افسرت ز رويين دژ آورد ما را برت

 بسى پند و اندرزها داديش زابل فرستاديشه از ايدر ب

 جهانى برو زار و پيچان شود شود جانكه تا از پى تاج بى

 تو كشتى مر او را چو كشتى منال نه سيمرغ كشتش نه رستم نه زال

 كه فرزند كشتى ز بهر اميد ترا شرم بادا ز ريش سپيد

 شاهى سزاوار بودكه بر تخت  جهاندار پيش از تو بسيار بود

 نه از دوده خويش و پيوند را كشتن ندادند فرزند راه ب

 برين آتش تيزبر آب ريز چنين گفت پس با پشوتن كه خيز

 زنان را بياورد زان جايگاه بيامد پشوتن ز ايوان شاه

 تنگى چه كوبى درشه كه چندين ب پشوتن چنين گفت با مادرش

 چو سير آمد از مرز و از مرزبان كه او شاد خفتست و روشن روان

 بداد خداوند كرد او پسند بپذرفت مادر ز دين دار پند

 ايران خروشى بد و شيونىه ب هر بر زنىه سالى به ازان پس ب

 همى مويه كردند بسيار سال ز تير گز و بند دستان زال
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 نخجير گر با مى و گلستانه ب زابلستانه همى بود بهمن ب

 بياموخت رستم بدان پور شاه سوارى و مى خوردن و بارگاه

 شب و روز خندان ببر داشتش بهر چيز پيش از پسر داشتش

 گشتاسپ بر بسته شده در كين ب كردار پيوسته شدچو گفتار و 

 همه كار فرزند او ياد كرد درده يكى نامه بنوشت رستم ب

 بدانكس كه كينه نبودش نجست سر نامه كرد آفرين از نخست

 پشوتن بدين رهنماى منست دگر گفت يزدان گواى منست

 مگر كم كند كينه و كارزار اسفندياره كه من چند گفتم ب

 رنج خويش يىگزيدم ز هر گونه سپردم بدو كشور و گنج خويش

 مرا دل پر از درد و سر پر ز مهر زمانش چنين بود نگشاد چهر

 بسنده نباشد كسى با زمان بدين گونه بد گردش آسمان

 كه فّرخ نژاد اورمزد منست كنون اين جهانجوى نزد منست

 توختماز اندرز فام خرد  هنرهاى شاهانش آموختم

 كزين پس نينديشد از كار تير چو پيمان كند شاه پوزش پذير

 اگر گنج و تاجست و گر مغز و پوست نهان من و جان من پيش اوست

 پراگنده شد آن ميان مهان چو آن نامه شد نزد شاه جهان

 سخنهاى رستم همه كرد ياد پشوتن بيامد گوايى بداد

 گفتن از مرز و پيوند اوسخن  همان زارى و پند و اروند او
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 گراينده را آمدن سود گشت ازان نامور شاه خشنود گشت

 نزد نيز بر دل ز تيمار تش ز رستم دل نامور گشت خوش

 باغ بزرگى درختى بكشته ب هم اندر زمان نامه پاسخ نوشت

 چو خواهد رسيدن كسى را گزند چنين گفت كز جور چرخ بلند

 و گر سوى دانش گرايد بسى كسىبپرهيز چون باز دارد 

 دل من بخوبى بياراستى پشوتن بگفت آنچ در خواستى

 خردمند گرد گذشته نگشت ز گردون گردان كه يارد گذشت

 ّنوج بر مهترىه قهند و به ب تو آنى كه بودى و زان بهترى

 ز تخت و ز مهر و ز تيغ و كاله ز بيشى هر آنچت ببايد بخواه

 بدان سان كه رستمش فرموده بود بياورد زودفرستاده پاسخ 

 باال بلنده ببد شاهزاده ب چنين تا بر آمد برين گاه چند

 شاهى بر افراخت فّرخ كالهه ب خردمند و با دانش و دستگاه

 بهمن رسده كه آن پادشاهى ب بدانست جاماسپ آن نيك و بد

 نگاهبهمن ه ترا كرد بايد ب گشتاسپ گفت اى پسنديده شاهه ب

 بجاى آمد و گشت با آب روى ز دانش پدر هرچ جست اندر اوى

 كسى نامه تو بروبر نخواند به بيگانه شهرى فراوان بماند

 باغ بهشته بسان درختى ب بهمن يكى نامه بايد نوشته ب

 درد اسفنديار ۀگسارند گيتى جز او يادگاره كه دارى ب

 فرخنده جاماسپ رابفرمود  خوش آمد سخن شاه گشتاسپ را

 يكى سوى گردنكش كينه جوى كه بنويس يك نامه نزديك اوى

 كه ما از تو شاديم و روشن روان كه يزدان سپاس اى جهان پهلوان

 است تردانش ز جاماسپ نامىه ب است ترنبيره كه از جان گرامى

 سزد گر فرستى كنون باز جاى بخت تو آموخت فرهنگ و راىه ب
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 زابل ممانه چو نامه بخوانى ب بهمن كه اندر زمان يكى سوى

 بر آراى كار و درنگى مساز كه ما را بديدارت آمد نياز

 بدان شاد شد مرد دانش پذير رستم چو برخواند نامه دبيره ب

 ز خفتان و ز خنجر آبگون گنج اندرونخ ز چيزى كه بودش ب

 هندوانز گوپال و ز خنجر  ز برگستوان و ز تير و كمان

 هم از عنبر و گوهر و سيم و زر ز كافور و ز مشك و ز عود تر

 پرستار و ز كودكان نارسيد ز باال و از جامه نابريد

 ز ياقوت با زنگ زّرين دو جام كمرهاى زّرين و زّرين ستام

 گنجور او بر شمرده برنده ب بهمن سپرده همه پاك رستم ب

 او را فرستاد نزديك شاهپس  راهه تهمتن بيامد دو منزل ب

 شد از آب ديده رخش ناپديد چو گشتاسپ روى نبيره بديد

 گيتى جز او را بكسه نمانى ب بدو گفت اسفنديارى تو بس

 ازان پس همى خواندش اردشير ورا يافت روشن دل و يادگير

 خردمند و دانا و يزدان پرست گوى بود با زور و گيرنده دست

 ز زانو فزونتر بدى مشت اوى سرانگشت اوىچو بر پاى بودى 

 نخجيرگاهه رزم و به بزم و به ب همى آزمودش بيك چندگاه

 گوى بود مانند اسفنديار ميدان چوگان و بزم و شكاره ب

 مى خوردن اندرش بفريفتىه ب ازو هيچ گشتاسپ نشكيفتى

 غمى بودم از بهر تيمار داد همى گفت كاينم جهاندار داد

 چو گم شد سرافراز رويين تنم تا جاودان بهمنم بماناد

 كه جاويد بادا سر شهريار سر آمد همه كار اسفنديار

 زمانه بفرمان او ساخته هميشه دل از رنج پرداخته

 بگردن بدانديش او را كمند دلش باد شادان و تاجش بلند
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