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 مروه كه با احمد سهل بودى ب يكى پير بد نامش آزاد سرو

 زبان پر ز گفتارهاى كهن سرى پر سخندلى پر ز دانش 

 تن و پيكر پهلوان داشتى خسروان داشتىۀ كجا نام

 ياده بسى داشتى رزم رستم ب سام نريمان كشيدى نژاده ب

 سخن را يك اندر دگر بافتم بگويم كنون آنچ ازو يافتم

 روان و خرد باشدم رهنماى اگر مانم اندر سپنجى سراى

 گيتى بمانم يكى داستانه ب باستان ۀسر آرم من اين نام

 ابو القاسم آن فّر ديهيم و گاه بنام جهاندار محمود شاه

 ز فّرش جهان شد چو رومى پرند خداوند ايران و نيران و هند

 بدانايى از گنج نام آگند ببخشش همى گنج بپراگند

 ازو گويد آن كس كه دارد خرد بزرگست و چون ساليان بگذرد

 ز دادش جهان شد چو خّرم بهار بزم و ز بخش و شكار ز رزم و ز

 همان بارگاه و سپاه ورا خنك آنك بيند كاله ورا

 تهى دستى و سال نيرو گرفت دو گوش و دو پاى من آهو گرفت

 نالم ز بخت بد و سال سخته ب ببستم برين گونه بدخواه بخت

 بران دادگر شهريار زمين شب و روز خوانم همى آفرين

 جز آن كس كه بد دين و بد گوهرند همه شهر با من بدين ياورند

 در كين و دست بدى را ببست تخت كيى بر نشسته كه تا او ب

 

 داستان رستم و شغاد

 آغاز داستان  – 1بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 و گر چند بيشى ز پيشى كند بپيچاند آن را كه بيشى كند

 روز بر نگذرد ۀز انداز ببخشايد آن را كه دارد خرد

 نگردد نهانكه تا هست مردم  ازو يادگارى كنم در جهان

 بزرگان و جنگى سواران پيش بدين نامه شهرياران پيش

 گذشته بسى روزگار كهن همه رزم و بزمست و راى و سخن

 ديگر سراىه همان رهنمونى ب همان دانش و دين و پرهيز و راى

 همين روز را سودمند آيدش ز چيزى كزيشان پسند آيدش

 روزگارش بودهمان مونس  كزان برتران يادگارش بود

 كه دينار يابم من از شهريار همى چشم دارم بدين روزگار

 كه آمرزش آيد مرا از خداى دگر چشم دارم بديگر سراى

 ز گنج شهنشاه گردنكشان كه از من پس از مرگ ماند نشان

 مروه سهل ماهان ب ۀفروزند گفتار سروه كنون باز گردم ب

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  3
 

 
 

 

 هنرمند و گوينده و باشكوه چنين گويد آن پير دانش پژوه

 ىارود و گوينده ۀنوازند ىاكه در پرده بد زال را برده

 پيدا نبود اندكىكه از ماه  كنيزك پسر زاد روزى يكى

 ازو شاد شد دوده نامدار باال و ديدار سام سواره ب

 ز كشمير و كابل گزيده سران ستاره شناسان و كنداوران

 برفتند با زيج رومى بدست ز آتش پرست و ز يزدان پرست

 كه دارد بران كودك خرد مهر گرفتند يك سر شمار سپهر

 بدان آن بدين بنگريدهمى اين  ستاره شمر كان شگفتى بديد

 كه اى از بلند اختران يادگار بگفتند با زال سام سوار

 ندارد بدين كودك خرد مهر گرفتيم و جستيم راز سپهر

 بگاه دليرى و گردى رسد مردى رسده چو اين خوب چهره ب

 شكست اندر آرد بدين دستگاه ند تخمه سام نيرم تباهك  

 شهر ايران بر آيد بجوشهمه  همه سيستان زو شود پر خروش

 ازان پس بگيتى نماند بسى شود تلخ ازو روز بر هر كسى

 ز دادار گيتى همى برد نام غمى گشت زان كار دستان سام

 تو دارى سپهر روان را بپاى يزدان چنين گفت كاى رهنماىه ب

 نماينده راى و راهم توى هر كار پشت و پناهم توىه ب

 همه نيكويى باد ما را گمان همانسپهر آفريدى و اختر 

 

 داستان رستم و شغاد

 رفتن رستم به کابل از بهر برادرش شغاد  – 2بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ورا نام كرد آن سپهبد شغاد بجز كام و آرام و خوبى مباد

 همى داشت مادر چو شد سير شير دالرام و گوينده و يادگير

 بر شاه كابل فرستاد زال بران سال كودك برافراخت يال

 گرز و كمنده سوارى دالور ب باالى سرو بلنده جوان شد ب

 همى تاج و تخت كيان را سزيد كابل بدو بنگريدسپهدار 

 بدو داد دختر ز بهر نژاد بگيتى بديدار او بود شاد

 فرستاد با نامور دخترش ز گنج بزرگ آنچ بد در خورش

 كز اختر نبودى بروبر نهيب همى داشتش چون يكى تازه سيب

 ز رستم زدندى همى داستان بزرگان ايران و هندوستان

 ز كابل همى خواستى باژ و ساو كه هر سال يك چرم گاوچنان بد 

 چنان بد كزو رستم زابلى مهتر كابلى ۀدر انديش

 ازان پس كه داماد او شد شغاد نگيرد ز كار درم نيز ياد

 هم بر زدنده همه كابلستان ب چو هنگام باژ آمد آن بستدند

 نكرد آن سخن پيش كس نيز ياد دژم شد ز كار برادر شغاد

 كه من سير گشتم ز كار جهان چنين گفت با شاه كابل نهان

 مرا سوى او راه و آزرم نيست برادر كه او را ز من شرم نيست

 ىاچه فرزانه مردى چه ديوانه ىاچه مهتر برادر چه بيگانه

 بگيتى بدين كار نام آوريم دام آوريمه بسازيم و او را ب

 انديشه از ماه برتر شدنده ب بگفتند و هر دو برابر شدند

 كه هر كس كه بد كرد كيفر برد نگر تا چه گفتست مرد خرد

 دو تن را سر اندر نيامد بخواب شبى تا بر آمد ز كوه آفتاب

 دل و ديده زال پر نم كنيم كه ما نام او از جهان كم كنيم

 كه گر زين سخن داد خواهيم داد چنين گفت با شاه كابل شغاد
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 مى و رود و رامشگران را بخوان كن مهتران را بخوانيكى سور 

 ميان كيان ناجوانمرد گوى مى خوردن اندر مرا سرد گوىه ب

 ز خوارى شوم سوى زابلستان بنالم ز ساالر كابلستان

 ترا ناسزا خوانم و بد گهر چه پيش برادر چه پيش پدر

 بيايد برين نامور شهر من بر آشوبد او را سر از بهر من

 چرخ فلك بر بود شست ماه ب برآيد چنين كار بر دست ما

 نخچيرگاهه بكن چاه چندى ب راهه تو نخچيرگاهى نگه كن ب

 به بن در نشان تيغهاى دراز رستم و رخش ساز ۀبر انداز

 سنان از بر و نيزه زير اندرون آبگون ۀهمان نيزه و حرب

 آسوده گردى ز رنجچو خواهى كه  اگر صد كنى چاه بهتر ز پنج

 بكن چاه و بر باد مگشاى راز بجاى آر صد مرد نيرنگ ساز

 مگوى اين سخن نيز با هيچ كس سر چاه را سخت كن زان سپس

 به گفتار آن بی خرد سور کرد بشد شاه و را از منش دور کرد

 برنشاند شانبخوان پسنديده مهان را سراسر ز كابل بخواند

 مى و رود و رامشگران خواستند مجلس آراستندچو نان خورده شد 

 شغاد اندر آشفت از بد خوى خسروى ۀچو سر پر شد از باد

 هر انجمنه همى سر فرازم ب چنين گفت با شاه كابل كه من

 ازين نامورتر كه دارد گهر برادر چو رستم چو دستان پدر

 نهفتكه چندين چه دارى سخن در  ازو شاه كابل بر آشفت و گفت

 اىخويش رستم نه اىبرادر نه اىتو از تخمه سام نيرم نه

 برادر ز تو كى برد نيز نام نكردست ياد از تو دستان سام

 تو از چاكران كمترى بر درش             برادر نخواند ترا مادرش

 برآشفت و سر سوى زابل نهاد ز گفتار او تنگ دل شد شغاد
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 دلى پر ز كين لب پر از باد سرد مردهمى رفت با كابلى چند 

 دلى پر ز چاره پر از كينه سر بيامد بدرگاه فّرخ پدر

 چنان برز و باال و آن فّر و يال هم انگه چو روى پسر ديد زال

 هم انگه بر پيلتن تاختش بپرسيد بسيار و بنواختش

 چو ديدش خردمند و روشن روان ز ديدار او شاد شد پهلوان

 سام شير ۀچنين گفت كز تخم مگر زورمند و دليرنزايد 

 چه گويند از رستم زابلى چگونه است كار تو با كابلى

 كه از شاه كابل مكن نيز ياد رستم شغاده چنين داد پاسخ ب

 چو ديدى مرا خواندى آفرين ازو نيكويى بد مرا پيش ازين

 سر از هر كسى برفرازد همى كنون مى خورد جنگ سازد همى

 همان گوهر بد پديدار كرد مرا بر سر انجمن خوار كرد

 نه با سيستان ما نداريم تاو همى گفت تا كى ازين باژ و ساو

 نه زو مردى و گوهر ما كمست ازين پس نگوييم كو رستمست

 چيزه و گر هستى او خود نيرزد ب نه فرزند زالى مرا گفت نيز

 براندم دو رخساره زردز كابل  ازان مهتران شد دلم پر ز درد

 كه هرگز نماند سخن در نهفت چو بشنيد رستم بر آشفت و گفت

 كه مه لشكرش باد و مه افسرش ازو نيز منديش و ز لشكرش

 كنم جانمن او را بدين گفته بى بروبر دل دوده پيچان كنم

 خاك اندر آرم سر بخت اوىه ب ترا برنشانم بر تخت اوى

 سپرده به دو جایگاه بلند ارجمند همی داشتش روی چند

 كسى را كه زيبا بود در نبرد ز لشكر گزين كرد شايسته مرد

 كابل نشستن كننده ز زابل ب بفرمود تا ساز رفتن كنند

 دل پهلوان گشت پرداخته چو شد كار لشكر همه ساخته
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 كه با شاه كابل مكن رزم ياد بيامد بر مرد جنگى شغاد

 كابل نيابد كس آرام و خوابه ب برنويسم بر آبكه گر نام تو 

 و گر تو بجنبى كه سازد درنگ جنگه كه يارد كه پيش تو آيد ب

 وزين رفتنم سوى درمان شدست بر آنم كه او زين پشيمان شدست

 ز كابل گزيده فراوان سران بيارد كنون پيش خواهشگران

 اينست راه چنين گفت رستم كه كابل نبايد سپاهه مرا خود ب

 پياده همان نيز صد نامدار زواره بس و نامور صد سوار
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 بدان دشت نخچير شد شاه تفت بد اختر چو از شهر كابل برفت

 كجا نام بردند زان انجمن ببرد از ميان لشكرى چاه كن

 همه چاه بد كنده در زير راه سراسر همه دشت نخچيرگاه

 همان نيز ژوپين و شمشير كين را بن اندر زمين هازده حربه

 كه مردم نديدى نه چشم ستور خاشاك كرده سر چاه كوره ب

 سوارى برافگند پويان شغاد برفتن نهاد چو رستم دمان سر

 بيا پيش و زان كرده زنهار خواه كه آمد گو پيلتن با سپاه

 زبان پر سخن دل پر از كين و زهر سپهدار كابل بيامد ز شهر

 پياده شد از باره كو را بديد چو چشمش بروى تهمتن رسيد

 برهنه شد و دست بر سر گرفت هندوى برگرفت ۀز سر شار

 زارى ز مژگان همى خون كشيده ب همان موزه از پاى بيرون كشيد

 همى كرد پوزش ز كار شغاد خاك سيه بر نهاده دو رخ را ب

 نمود اندران بيهشى سركشى كه گر مست شد بنده از بيهشى

 كنى تازه آيين و راه مرا سزد گر ببخشى گناه مرا

 پر ز راىسرى پر ز كينه دلى  همى رفت پيشش برهنه دو پاى

 بيفزود زان پايگاه ورا ببخشيد رستم گناه ورا

 زين بر نشست و بيامد ز جاىه ب بفرمود تا سر بپوشيد و پاى

 ز سبزى زمينش دالراى بود بر شهر كابل يكى جاى بود

 

 داستان رستم وشغاد

 چاه کندن شاه کابل در شکارگاه و فتادن رستم و زواره در آن  – 3بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بشادى نهادند هر جاى تخت بدو اندرون چشمه بود و درخت

 جشنگاه بياراست خّرم يكى بسى خوردنيها بياورد شاه

 تخت مهى بر نشانده مهان را ب مى آورد و رامشگران را بخواند

 خچيرگاهه كه چون رايت آيد ب رستم چنين گفت شاهه ازان پس ب

 بهر جاى نخچير گشته گروه يكى جاى دارم برين دشت و كوه

 كسى را كه باشد تگاور ستور همه دشت غرمست و آهو و گور

 ازان دشت خّرم نشايد گذشت بدشتچنگ آيدش گور و آهو ه ب

 ازان دشت پر آب و نخچير گور شوره ز گفتار او رستم آمد ب

 بپيچد دلش كور گردد گمان چيزى كه آيد كسى را زمانه ب

 نخواهد گشادن بما بر نهان چنين است كار جهان جهان

 همان شير جنگاور تيز چنگ هامون پلنگه دريا نهنگ و به ب

 يكى باشد ايدر بدن نيست برگ مور در چنگ مرگابا پّشه و 

 همه دشت پر باز و شاهين كنند بفرمود تا رخش را زين كنند

 همى راند بر دشت او با شغاد زه بر نهاده كمان كيانى ب

 تنى چند ازان نامدار انجمن زواره همى رفت با پيلتن

 اگر كنده گر سوى آگنده شد نخچير لشكر پراگنده شده ب

 ز بهر زمان كاندران چاه بود زواره تهمتن بران راه بود

 تن خويش را كرد چون گرد گوى همى رخش زان خاك مى يافت بوى

 نعلش همى كرد چاكه زمين را ب همى جست و ترسان شد از بوى خاك

 چنين تا بيامد ميان دو چاه راهه بزد گام رخش تگاور ب

 خرد را بپوشيد چشمزمانش  دل رستم از رخش شد پر ز خشم

 بزد نيك دل رخش را كرد گرم يكى تازيانه برآورد نرم

 ز چنگ زمانه همى جست راه چو او تنگ شد در ميان دو چاه
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 نبد جاى آويزش و كارزار يك چاهساره دو پايش فروشد ب

 نبد جاى مردى و راه گريز بن چاه پر حربه و تيغ تيز

 پاى آن پهلوان بزرگبر و  بدّريد پهلوى رخش سترگ

 دلير از بن چاه بر سر كشيد مردى تن خويش را بر كشيده ب
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 شغادبديد آن بد انديش روى  چو با خستگى چشمها برگشاد

 شغاد فريبنده بد خواه اوست بدانست كان چاره و راه اوست

 ز كار تو ويران شد آباد بوم بدو گفت كاى مرد بدبخت و شوم

 بپيچى ازين بد نگردى كهن پشيمانى آيد ترا زين سخن

 بجان و دل او را نكو خواه باش برو با فرامرز و يكتاه باش

 گردون گردان ترا داد دادكه  چنين پاسخ آورد ناكس شغاد

 تاراج و آويختنه ايران به ب تو چندين چه نازى بخون ريختن

 نه شاهان شوند از تو زين پس به بيم ز كابل نخواهى دگر بار سيم

 شوى كشته در دام آهرمنان كه آمد كه بر تو سر آيد زمان

 بدشت اندر آمد ز نخچيرگاه هم انگه سپهدار كابل ز راه

 همان خستگيهاش نابسته ديد پيل تن را چنان خسته ديدگو 

 چه بودت برين دشت نخچيرگاه بدو گفت كاى نامدار سپاه

 ز درد تو خونين سرشك آورم شوم زود چندى پزشك آورم

 خوناب شسته نبايد مرا رخ ب مگر خستگيهات گردد درست

 كه اى مرد بد گوهر چاره جوى تهمتن چنين داد پاسخ بدوى

 تو بر من مپاالى خونين سرشك سر آمد مرا روزگار پزشك

 كسى زنده بر نگذرد باسمان فراوان نمانى سر آيد زمان

 که ببرید بیور میانش به ار نه من بیش دارم ز جمشید فر

 

 داستان رستم و شغاد

 کشتن رستم شغاد را و مردن  – 4بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بزرگان و شاهان فّرخ نژاد قبادنه از آفريدون و ز كى

 رسيدگروى زره چون زمانش  خنجر بريده گلوى سياوش ب

 رزم اندرون نّره شيران بدنده ب همه شهرياران ايران بدند

 چو شير ژيان بر گذر مانديم برفتند و ما ديرتر مانديم

 بيايد بخواهد ز تو كين من فرامرز پور جهان بين من

 كه اكنون كه بر من چنين بد رسيد چنين گفت پس با شغاد پليد

 ترجمان مرا كار آور آنه ب ز تركش برآور كمان مرا

 نبايد كه آن شير نخچيرگير بزه كن بنه پيش من با دو تير

 من اينجا فتاده چنين نابكار ز دشت اندر آيد ز بهر شكار

 كمانى بود سودمند آيدم ببيند مرا زو گزند آيدم

 خاك افگنمه زمانى بود تن ب ندّرد مگر ژنده شيرى تنم

 يك بارش اندر كشيد بزه كرد و شغاد آمد آن چرخ را بر كشيد

 مرگ برادر همى بود شاده ب بخنديد و پيش تهمتن نهاد

 بدان خستگى تيرش اندر گرفت تهمتن بسختى كمان بر گرفت

 بيامد سپر كرد تن را درخت برادر ز تيرش بترسيد سخت

 بروبر گذشته بسى روزگار درختى بديد از برابر چنار

 پسش مرد ناپاك راى نهان شد ميانش تهى بار و برگش بجاى

 چنان خسته از تير بگشاد شست چو رستم چنان ديد بفراخت دست

 هنگام رفتن دلش برفروخته ب درخت و برادر بهم بر بدوخت

 تهمتن برو درد كوتاه كرد شغاد از پس زخم او آه كرد

 كه بودم همه ساله يزدان شناس بدو گفت رستم ز يزدان سپاس

 برين كين ما بر نبگذشت شب لبه رسيده بازان پس كه جانم 

 خواستم كين خويش وفاازين بى مرا زور دادى كه از مرگ پيش
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 برو زار و گريان شدند انجمن بگفت اين و جانش برآمد ز تن

 سوارى نماند از بزرگان و خرد چاهى دگر در بمرده زواره ب
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 گهى شد پياده گهى بر نشست ازان نامداران سوارى بجست

 كه پيل ژيان گشت با خاك جفت چو آمد سوى زابلستان بگفت

 نجست از بد بدگمانسوارى  زواره همان و سپاهش همان

 ز بدخواه و ز شاه كابلستان خروشى بر آمد ز زابلستان

 همى كرد روى و بر خويش چاك همى ريخت زال از بر يال خاك

 نخواهد كه پوشد تنم جز كفن همى گفت زار اى گو پيلتن

 زواره كه بد نامبردار شير گو سرفراز اژدهاى دلير

 بكند از بن اين خسروانى درخت شغاد آن بنفرين شوريده بخت

 همى كين سگالد بران مرز و بوم كه داند كه با پيل روباه شوم

 كه داند شنيدن ز آموزگار كه دارد بياد اين چنين روزگار

 به گفتار روباه گرددهالک که چون رستمی پشی بینم به خاک

 چرا ماندم اندر جهان يادگار زاره چرا پيش ايشان نمردم ب

 چرا بايدم خواب و آرامگاه بايدم زندگانى و گاه چرا

 چو بر پور پهلو همى ساز كرد پس انگه بسى مويه آغاز كرد

 دالور جهاندار كنداورا گوا شير گيرا يال مهترا

 كجات آن بزرگى و فرزانگى كجات آن دليرى و مردانگى

 كجات آن بر و برز و يال گران كجات آن دل و راى و روشن روان

 كجا تير و گوپال و تيغ بنفش كجات آن بزرگ اژدهافش درفش

 

 داستان رستم و شغاد

 از کشته شدن رستم و آوردن فرامرز تابوت پدرآگاهی یافتن زال   – 5بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه بادا سر دشمنت در مغاك نماندى بگيتى و رفتى بخاك

 فرستاد تا رزم جويد ز شاه پس انگه فرامرز را با سپاه

 زارى نياز آورده جهان را ب تن كشته از چاه باز آورد

 نامدارى نديدشهر اندرون ه ب فرامرز چون پيش كابل رسيد

 ز سوك جهانگير بريان شده گريزان همه شهر و گريان شده

 بجايى كجا كنده بودند چاه بيامد بران دشت نخچيرگاه

 خروشى برآورد بر سان شير چو روى پدر ديد پور دلير

 روى زمين بر فگنده نگونه ب بدان گونه بر خاك تن پر ز خون

 كه آورد زين سان گزندرويت ه ب همى گفت كاى پهلوان بلند

 جاى كله بر سرش خاك باده ب باد باككه نفرين بران مرد بى

 خاك نريمان و سام سواره ب زدان و جان تو اى نامداره یب

 بيوسنده و بر فگنده گره كه هرگز نبيند تنم جز زره

 انجمن وفابخواهم ازان بى بدان تا كه كين گو پيلتن

 ما بر زيانه ببستند و آمد ب كين ميانهم انكس كه با او بدين 

 نمانم ز ايشان يكى را بجاى هم انكس كه بود اندرين رهنماى

 بيارند از هر سوى در گران بفرمود تا تختهاى گران

 نهادند بر تخت زيبا درخت ببردند بسيار باهوى و تخت

 خسروى ۀبرآهيخت زو جام گشاد آن ميان بستن پهلوى

 بر و يال و ريش و تنش نرم نرم بشستندش از خون گرمنخستين 

 همه خستگيهاش بردوختند همى عنبر و زعفران سوختند

 بگسترد بر تنش كافور ناب همى ريخت بر تاركش بر گالب

 ازان پس گل و مشك و مى خواستند ديبا تنش را بياراستنده ب

 نشانه زد آن ريش كافورگوه ب كفن دوز بر وى بباريد خون
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 درخت گسترتنى بود يا سايه نبد جا تنش را همى بر دو تخت

 برو ميخ زّرين و پيكر ز عاج يكى نغز تابوت كردند ساج

 بر آلوده بر قير مشك و عبير قيره همه درزهايش گرفته ب

 همى دوخت جايى كجا خسته ديد ز چاهى برادرش را بر كشيد

 همى ريخت بر جاى خواب ازان سان زبر مشك و كافور و زيرش گالب

 گستريد هابشست و برو جامه ازان پس تن رخش را بر كشيد

 بجستند جايى يكى نارون بشستند و كردند ديبا كفن

 بريدند ازو تختهاى گران برفتند بيدار دل در گران

 تن رخش بر پيل كردند بار دو روز اندران كار شد روزگار

 زمين شد بكردار غلغلستان زابلستانه ز كابلستان تا ب

 تنى را نبد بر زمين نيز جاى زن و مرد بد ايستاده بپاى

 ز انبوه چون باد پنداشتند دو تابوت بر دست بگذاشتند

 كسش بر زمين بر نهاده نديد زابل رسيده ده روز و ده شب به ب

 جوشه تو گفتى كه هامون بر آمد ب زمانه شد از درد او با خروش

 همه بومها مويه كردند و بس نشنيد آواز كس كسى نيز

 ابر اندر افراختنده سرش را ب ساختند يىباغ اندرون دخمهه ب

 بران خوابنيده گو نيكبخت برابر نهادند زّرين دو تخت

 از آزاد و ز پاك دل بندگان هرانكس كه بود از پرستندگان

 بپاى گو پيلتن ريختند همى مشك با گل برآميختند

 چرا خواستى مشك و عنبر نثار همى هر كسى گفت كاى نامدار

 نپوشى همى نيز خفتان رزم نخواهى همى پادشاهى و بزم

 همانا كه شد پيش تو خوار چيز نبخشى همى گنج و دينار نيز

 كه يزدانت از داد و مردى سرشت خّرم بهشته كنون شاد باشى ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  17
 

 
 

 

 شير گردن فراز شد آن نامور در دخمه بستند و گشتند باز

 كز آغاز رنجست و فرجام رنج چه جويى همى زين سراى سپنج

 اگر دين پرستى ور آهرمنى خاك ار همه ز آهنىه بريزى ب

 ديگر سراىه مگر كام يابى ب سوى نيكى گراى اىتو تا زنده
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 سپه را همه سوى هامون گذاشت فرامرز چون سوك رستم بداشت

 سپه را ز گنج پدر ساز كرد در خانه پيلتن باز كرد

 هم از كوس و رويين و هندى دراى ناىسحرگه خروش آمد از كّر 

 كه خورشيد گشت از جهان ناپديد كابل كشيده سپاهى ز زابل ب

 ازان نامداران زابلستان چو آگاه شد شاه كابلستان

 زمين آهنين شد هوا الژورد سپاه پراگنده را گرد كرد

 بشد روشنايى ز خورشيد و ماه فرامرز شد با سپاه ۀپذير

 جهان شد پر آواز پرخاش جوى روى اندر آمد بروىسپه را چو 

 ببيشه درون شير گم كرد راه ز انبوه پيالن و گرد سپاه

 زمين ز آسمان هيچ پيدا نبود بر آمد يكى باد و گردى كبود

 دو ديده نبرداشت از روى شاه بيامد فرامرز پيش سپاه

 شد مردم جنگجوى آرامبى چو برخاست آواز كوس از دو روى

 بزد خويشتن را بران قلبگاه فرامرز با خوار مايه سپاه

 سپهدار كابل گرفتار شد ز گرد سواران هوا تار شد

 دليران زابل بكردار گرگ پراگنده شد آن سپاه بزرگ

 پس لشكر اندر همى تاختند ز هر سو بريشان كمين ساختند

 هم از برمنش نامداران سند بكشتند چندان ز گردان هند

 پراگنده شد هند و سندى سپاه كه گل شد همى خاك آوردگاه

 

 داستان رستم و شغاد

 سپاه کشیدن فرامرز به کین رستم و کشتن او شاه کابل را   – 6بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 زن و كودك خرد بگذاشتند دل از مرز و ز خانه برداشتند

 صندوق پيل اندرونه فگنده ب تن مهتر كابلى پر ز خون

 بجايى كجا كنده بودند چاه نخچيرگاهه بياورد لشكر ب

 پرستبتز خويشان او نيز چل  همى برد بدخواه را بسته دست

 چنان كاستخوان و پى آمد پديد ز پشت سپهبد زهى بركشيد

 تنش پر ز خاك و دهن پر ز خون ز چاه اندر آويختش سرنگون

 ازان جايگه رفت سوى شغاد چهل خويش او را بر آتش نهاد

 شغاد و چنار و زمين را بسوخت بكردار كوه آتشى برفروخت

 را سوى دستان كشيد همه خاك چو لشكر سوى زابلستان كشيد

 كابل يكى مهترى شاه كرده ب چو روز جفا پيشه كوتاه كرد

 كه منشور تيغ ورا بر نخواند كابل نمانده ازان دودمان كس ب

 شده روز روشن بروبر كبود ز كابل بيامد پر از داغ و دود

 يكى را نبد جامه بر تن درست خروشان همه زابلستان و بست

 دريده بر و با گداز آمدند آمدند پيش فرامرز بازه ب

 سياه و كبود هاشانهمه جامه بيك سال در سيستان سوك بود
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 كه از داغ و سوك تهمتن بنال زاله چنين گفت رودابه روزى ب

 كس نديدست روز ترازين تيره همانا كه تا هست گيتى فروز

 غم ناچريدن بدين بگذرد بدو گفت زال اى زن كم خرد

 كه هرگز نيابد تنم خواب و خورد برآشفت رودابه سوگند خورد

 مگر باز بيند بران انجمن روانم روان گو پيلتن

 كه با جان رستم بدل راز داشت داشت ز خوردن يكى هفته تن باز

 تن نازكش نيز باريك شد ز ناخوردنش چشم تاريك شد

 همى رفت با او ز بيم گزند ز هر سو كه رفتى پرستنده چند

 ز بيچارگى ماتمش سور شد سر هفته را زو خرد دور شد

 يكى مرده مارى بديد اندر آب هنگام خوابه بستان به بيامد ب

 همى خواست كز مار سازد خورش بگرفت پيچان سرشبزد دست و 

 ربود و گرفتندش اندر كنار پرستنده از دست رودابه مار

 ايوانش بردند و جاى نشسته ب كشيدند از جاى ناپاك دست

 ببردند خوان و خورش ساختند بجايى كه بوديش بنشاختند

 فگندند پس جامه نرم زير همى خورد هر چيز تا گشت سير

 كه گفتار تو با خرد بود جفت باز آمدش هوش با زال گفتچو 

 غم مرگ با جشن و سورش يكيست هرانكس كه او را خور و خواب نيست

 داد جهان آفرين بگرويمه ب برفت او و ما از پس او رويم

 

 داستان رستم و شغاد

 بیهوش گرشتن رودابه از سوگ رستم   – 7بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همى گفت با كردگار جهان درويش داد آنچ بودش نهانه ب

 تهمتن بشوى از گناهروان  كه اى برتر از نام و ز جايگاه

 برش ده ز تخمى كه ايدر بكشت بدان گيتيش جاى ده در بهشت
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 داستانى دگربپيش آورم  چو شد روزگار تهمتن بسر

 بياورد جاماسپ را پيش تخت چو گشتاسپ را تيره شد روى بخت

 چنان داغ دل گشتم و سوكوار بدو گفت كز كار اسفنديار

 دژم بودم از اختر كينه كش كه روزى نبد زندگانيم خوش

 همان راز دارش پشوتن بود پس از من كنون شاه بهمن بود

 دورى ز پيمان اوىمگيريد  مپيچيد سرها ز فرمان اوى

 كه اويست زيباى تخت و كاله يكايك بويدش نماينده راه

 يكى باد سرد از جگر بر كشيد بدو داد پس گنجها را كليد

 هم از تاركم آب برتر گذشت بدو گفت كار من اندر گذشت

 گيتى كسى را هماله نديدم ب نشستم بشاهى صد و بيست سال

 چو داد آورى از غم آزاد باش باشتو اكنون همى كوش و با داد 

 جهان بر بدانديش تاريك دار خردمند را شاد و نزديك دار

 بپيچد سر از كّژى و كاستى همه راستى كن كه از راستى

 ازان پس كه بردم بسى گرم و رنج سپردم ترا تخت و ديهيم و گنج

 بره زمان گذشته نيامد ب بگفت اين و شد روزگارش بسر

 برآويختند از برگاه تاج كردندش از شيز و عاج يكى دخمه

 بديد از پس نوش و ترياك زهر همين بودش از رنج و ز گنج بهر

 شد از مرگ درويش با شاه راست اگر بودن اينست شادى چراست

 

 داستان رستم و شغاد

 سپردن گشتاسپ پادشاهی به بهمن و مردن  – 8بخش 

 
 چهارمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 مرد خردمند بسپار گوشه ب بخور هرچ برزى و بد را مكوش

 خوانديمز كار گذشته بسى  گذر كرد همراه و ما مانديم

 رهی یافت آن کس که جوینده بود به منزل رسید آنک پوینده بود

 گر از پير دانا سخن بشنوى نگيرد ترا دست جز نيكوى

 خرد پيش دانا پشوتن بريم كنون رنج در كار بهمن بريم

 


