
 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  1
 

 
 

 

 كه با جان شاهان خرد باد جفت سكندر چو بر تخت بنشست گفت

 جهاندار كز وى نترسد بدست كه پيروزگر در جهان ايزدست

 رهايى نباشد ز چنگ زمان گمانبد و نيك هم بگذرد بى

 كه باشد ز ما سوى ما دادخواه هرانكس كه آيد بدين بارگاه

 پاسخ رسد چون گشايد دو لبه ب اگر گاه بار آيد ار نيم شب

 شادماندر بخت پيروز بگ چو پيروزگر فّرهى دادمان

 كوه و بيابان و دريا و شهره ب همه زير دستان بيابند بهر

 جز آن كس كه گويد كه هستم همال نخواهيم باژ از جهان پنج سال

 ز دارنده چيزى نخواهيم نيز درويش بخشيم بسيار چيزه ب

 دل پادشا گشت با داد جفت چو اسكندر اين نيكويها بگفت

 بران دادگر شهريار زمين ز ايوان بر آمد يكى آفرين

 جهاندار بنشست با راى زن ازان پس پراگنده شد انجمن

 

  

 پادشاهی اسکندر

 پادشاهی اسکندر چهارده سال بود  – 1بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 رومى حريرقلم خواست چينى و  بفرمود تا پيش او شد دبير

 سوى مادر روشنك نامه كرد نويسنده از كلك چون خامه كرد

 بدانديش را درد پيكان دهاد كه يزدان ترا مزد نيكان دهاد

 نوشته درو دردها بيش ازين پيش ازين ىانوشتم يكى نامه

 دست يكى بنده بر كشته شده ب چو جفت ترا روز برگشته شد

 زين جهان تيز پرداختمورا  بر آيين شاهان كفن ساختم

 نكرد آشتى چون نبودش درنگ بسى آشتى خواستم پيش جنگ

 مينو رساناد يزدان تنشه ب ز خونش بپيچيد هم دشمنش

 چو باد خزانست و ما همچو برگ نيابد كسى چاره از چنگ مرگ

 بر اندرز دارا فراوان گواست پيش شماسته جهان يك سر اكنون ب

 كه چون او ببايد ترا در نهفت من داد و گفته كه او روشنك را ب

 از ايران بزرگان پر مايگان كنون با پرستنده و دايگان

 زدايد مگر جان تاريك من نزديك منه فرستيد زودش ب

 ز هر سو پراگنده كار آگهان بداريد چون پيش بود اصفهان

 كه داراى دارابشان كار داد همه كار داران با شرم و داد

 همه شهر ايران پيش شماست ور آنجا نخواهيد فرمان رواست

 مرا در جهان نام دارا كنيد دل خويش را پر مدارا كنيد

 ىاز شاه جهاندار خود كامه ىاسوى روشنك همچنين نامه

 

 پادشاهی اسکندر

 نامه اسکندر به دالرای مادر روشنک  – 2بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 جهاندار و دانا و پروردگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 نزايد مگر مردم پارسا دگر گفت كز گوهر پادشا

 سخن گفتن خوب و آواى نرم دالراى با نام و با راى و شرم

 و زان پس شد و نام نيكى ببرد پدر مر ترا پيش ما را سپرد

 ببينى تو باشى جهانجوى من چو آيى شبستان و مشكوى من

 ياره و تخت عاج ۀفروزند سر بانوانى و زيباى تاج

 خورتكه ايدر فرستد ترا در  نوشتيم نامه بر مادرت

 پيش اندرون موبد اصفهانه ب آيين فرزند شاهنشهانه ب

 هم آن را كه خوردى ازو شير و شهد پرستنده و تاج شاهان و مهد

 توى در شبستان سر بانوان مشكوى ما باش روشن روانه ب

 شبستان شاهان نهفت تو باد هميشه دل شرم جفت تو باد

 جهان ياد كردسخنهاى شاه  بيامد يكى فيلسوفى چو گرد
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 يكى باد سرد از جگر بر كشيد دالراى چون آن سخنها شنيد

 كه بد ريخته زير خاك اندرون ز دارا ز ديده بباريد خون

 رخ بر فشانده همى خون ز مژگان ب نامه را پيش خواند ۀنويسند

 سخنهاى با مغز و فّرخ نوشت مر آن نامه را خوب پاسخ نوشت

 جهاندار دادار پروردگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 كزويست پرخاش و آرام و مهر دگر گفت كز كار گردان سپهر

 آراستيم زبان را بنام وى همى فّر دارا همى خواستيم

 سر گاه او چوب تابوت گشت كنون چون زمان وى اندر گذشت

 بزرگى و پيروزى و خسروى ترا خواهم اندر جهان نيكوى

 برين آشكارا ندارم نهان بكام تو خواهم كه باشد جهان

 كه از جان تو شاد بادا سپهر شنيدم همه هرچ گفتى ز مهر

 خواه جانوشيار مكافات بد ازان دخمه و دار و ز ماهيار

 گيتى درنگش نباشد بسىه ب چو خون خداوند ريزد كسى

 بسى روز با پند بگذاشتى دگر آنك جستى همى آشتى

 نجويد كس از تاجور بندگى نيايد ز شاهان پرستندگى

 چو خورشيد شد ماه ما را توى بجاى شهنشاه ما را توى

 نام توهميشه بر ايوانها  گيتى بجز كام توه مبادا ب

 دل ما بدان آرزو شاد كرد دگر آنك از ورشنك ياد كرد

 

 پادشاهی اسکندر

 پاسخ دالرای به نامه اسکندر  – 3بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ايمبفرمان و رايت سر افگنده ايمست ما بندهوت ۀپرستند

 يكى خوب پاسخ بسان بهشت درودت فرستاد و پاسخ نوشت

 سر از راى او كس نيارد كشيد چو شاه زمانه ترا برگزيد

 جنگاورانپهلو نژادان ه ب نوشتيم نامه سوى مهتران

 نپيچد كسى سر ز پيمان تو كه فرمان داراست فرمان تو

 بهره داد ىاز گنجش ز هر گونه فرستاده را جامه و بدره داد

 همه ياد كرد آنچ ديد و شنيد چو رومى بنزد سكندر رسيد

 برگاه شاه ستتو گفتى كه زنده و زان تخت و آيين و آن بارگاه

 آرام تاج كيى بر نهاده ب سكندر ز گفتار او گشت شاد
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 چو آمد سخنهاى دارا براند ز عّموريه مادرش را بخواند

 پيوند گفتار نوه بخوبى ب بدو گفت نزد دالراى شو

 چو ديدى ز ما كن برو آفرين پرده درون روشنك را ببينه ب

 يكى تاج پر گوهر شاهوار ببر طوق با ياره و گوشوار

 زره صد اشتر ز هر گونه ديبا ب صد اشتر ز گستردنيها ببر

 بدره درون كن ز بهر نثاره ب هم از گنج دينار چون سى هزار

 سر بسردگر هرچ بايد همه  ز رومى كنيزك چو سيصد ببر

 بر آيين خوبان خسرو پرست يكى جام زر هر يكى را بدست

 ز راه و ز آيين شاهان مكاه راهه ابا خويشتن خادمان بر ب

 ده از فيلسوفان و شيرين زبان بشد مادر شاه با ترجمان

 پذيره شدندش فراوان مهان نزديكى اصفهانه چو آمد ب

 آيين خويشه نامداران بخود و  بيامد ز ايوان دالراى پيش

 كه بر چشم گنج درم گشت خوار دهليز كردند چندان نثاره ب

 همه نامداران شدند انجمن ايوان نشستند با راى زنه ب

 كه شد در جهان روى بازار تيز دالراى برداشت چندان جهيز

 ز زّرين و سيمين و ز رنگها شتر در شتر رفت فرسنگها

 ز افگندنى و پراگندنى ز پوشيدنى و ز گستردنى

 زّرين نيامه ز شمشير هندى ب زّرين ستامه ز اسپان تازى ب

 

 پادشاهی اسکندر

 به زنی گرفتن اسکندر روشنک را   – 4بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ز گوپال و ز خنجر هندوان ز خفتان و از خود و برگستوان

 كسى در جهان بيشتر زان نديد چه مايه بريده چه از نابريد

 چهل مهد زّرين بياراستند ز ايوان پرستندگان خواستند

 نشست اندرو روشنك شادمان و با خادمانيكى مهد با چتر 

 درم بود و دينار و اسپ و سپاه ز كاخ دالراى تا نيم راه

 پر از خنده لبها و دل پر ز خون شهر اندرونه ببستند آذين ب

 ز بر مشك سارا همى بيختند بران چتر ديبا درم ريختند

 سكندر بدو كرد چندى نگاه مشكوى شاهه چو ماه اندر آمد ب

 مهره تو گفتى خرد پرورديش ب بران برز و باال و آن خوب چهر

 سكندر بروبر همى جان فشاند چو مادرش بر تخت زّرين نشاند

 همى راى زد شاه بر بيش و كم همه نشستند يك هفته با او ب

 خردمندى و شرم و شايستگى نبد جز بزرگى و آهستگى

 گوهر شاهوارز دينار و ز  ببردند ز ايران فراوان نثار

 شاهى برو خواندند آفرينه ب همه شهر ايران و توران و چين

 هر جاى ويرانى آباد شده ب همه روى گيتى پر از داد شد
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 شگفت آيدت كاين سخن بشنوى پهلوى ۀگفت گويندچنين 

 نكردى جز از دانش و راى صيد يكى شاه بد هند را نام كيد

 نشست كيان افسر موبدان دل بخردان داشت و مغز ردان

 همى خواب ديد اين شگفتى نگر ده شب پس يكديگره دما دم ب

 بگفتار و دانش توانا بدند هندوستان هرك دانا بدنده ب

 هرانكس كه دانا بد و راى زن بفرمود تا ساختند انجمن

 نهفته پديد آوريد از نهفت همه خوابها پيش ايشان بگفت

 پر انديشه شدشان دل و روى زرد كس آن را گزارش ندانست كرد

 خردمند و ز مهتران يادگار يكى گفت با كيد كاى شهريار

 كامه رسيده بدانش ه ز گيتى ب يكى نامدارست مهران بنام

 نشستش بجز با دد و دام نيست شهر اندرش خواب و آرام نيسته ب

 مردم همى نشمرده چو ما را ب ز تخم گياهاى كوهى خورد

 يك سو بوده ز آزار مردم ب ش با غرم و آهو بودننشست

 پرستنده مردى و بختى بلند گيتى نيابد گزنده ز چيزى ب

 مگو و ز نادان گزارش مجوى ها را بجز پيش اوىمرين خواب

 بگذرى نيست راه پرهنركزين  چنين گفت با دانشى كيد شاه

 آواز مهران بيامد ز جاىه ب اسپ اندر آورد پاىه هم آنگه ب

 بدان تا سپهبد نباشد دژم همه حكيمان برفتند با او ب

 

 پادشاهی اسکندر

 خواب دیدن کید پادشاه قنوج  – 5بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بپرسيد داننده را چون سزيد جهاندار چون نزد مهران رسيد

 كه در كوه با غرم دارى نشست كاى مرد يزدان پرستبدو گفت 

 يك هوش داره گزارش كن و يك ب ژرفى بدين خواب من گوش داره ب

 و باك ترسآرام بىه بخفتم ب چنان دان كه يك شب خردمند و پاك

 بدو اندرون ژنده پيلى سترگ يكى خانه ديدم چو كاخى بزرگ

 اندرون تنگ سوراخ بودپيش ه ب در خانه پيداتر از كاخ بود

 تنش را ز تنگى نكردى زيان گذشتى ز سوراخ پيل ژيان

 بماندى بدان خانه خرطوم اوى ز روزن گذشتى تن و بوم اوى

 تهى ماندى از من اى نيك بخت دگر شب بدان گونه ديدم كه تخت

 بسر بر نهادى دالفروز تاج كيى بر نشستى بران تخت عاج

 خوابه يكى نغز كر پاس ديدم ب خوابم آمد شتابسه ديگر شب از 

 رخان از كشيدن شده الژورد بدو اندر آويخته چار مرد

 نه مردم شدى از كشيدن ستوه نه كرپاس جايى دريد آن گروه

 كه مردى شدى تشنه بر جويبار چهارم چنان ديدم اى نامدار

 سر تشنه از آب بگريختى همى آب ماهى برو ريختى

 چو گويد بدين خواب نيكى گمان مرد و آب از پس او دوانجهان 

 كه شهرى بدى هم به نزديك آب خوابه به پنجم چنان ديد جانم ب

 خشمه يكى را ز كورى نديدم ب چشمه همه مردمش كور بودى ب

 تو گفتى همى شارستان بر فروخت ز داد و دهش و ز خريد و فروخت

 شهرى بدندى همه دردمندكه  ششم ديدم اى مهتر ارجمند

 همى دردمند آب ايشان بجست شدندى بپرسيدن تن درست

 تنى دردمند و دلى پر ز خون درد اندرونه همى گفت چونى ب

 تندرستان بجست ۀهمى چار لب جان ناتن درسته رسيده ب
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 دشته جهنده يكى باره ديدم ب چو نيمى ز هفتم شب اندر گذشت

 بدندان گيا تيز بگذاشتى سر داشتىدو پا و دو دست و دو 

 نبد بر تنش جاى بيرون شدن چران داشتى از دو رويه دهن

 روى زمينه برابر نهاده ب هشتم سه خم ديدم اى پاك دينه ب

 خشكى برو ساليانه گذشته ب دو پر آب و خّمى تهى در ميان

 همى ريختند اندرو آب سرد ز دو خّم پر آب دو نيك مرد

 نه آن خشك را دل پر از نم شدى ريختن زين كران كم شدىنه از 

 بر آب و گيا خفته بر آفتاب خوابه نهم شب يكى گاو ديدم ب

 روى آبتنش الغر و خشك و بى يكى خوب گوساله در پيش اوى

 و تاو زوركالن گاو گوساله بى همى شير خوردى ازو ماده گاو

 تا بدين سر دهم نرنجى همى خواب دَهمه اگر گوش دارى ب

 وزو بر زبر برده ايوان و كاخ دشتى فراخه يكى چشمه ديدم ب

 ز خشكى لب چشمه گشته دژم همه دشت يك سر پر از آب و نم

 كزين پس چه خواهد بدن در جهان سزد گر تو پاسخ بگويى نهان
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 بدو گفت ازين خواب دل بد مكن چو بشنيد مهران ز كيد اين سخن

 نه آيد بدين پادشاهى گزند نه كمتر شود بر تو نام بلند

 ز روم و ز ايران گزيده سران سكندر بيارد سپاهى گران

 كن رزم او را مجوى خرد يار چو خواهى كه باشد ترا آب روى

 كسى آن نديد از كهان و مهان ترا چار چيزست كاندر جهان

 كزو تابد اندر زمين افسرت يكى چون بهشت برين دخترت

 بگويد همه با تو راز جهان دگر فيلسوفى كه دارى نهان

 دانندگى نام كرده بلنده ب سه ديگر پزشكى كه هست ارجمند

 نه ز آتش شود كم نه از آفتاب آبچهارم قدح كاندر و ريزى 

 بدين چيزها راست كن آب روى ز خوردن نگيرد كمى آب اوى

 چو خواهى كه ايدر نسازد درنگ چو آيد بدين باش و مسگال جنگ

 نه با چاره و گنج و با افسرش بسنده نباشى تو با لشكرش

 همان خواب را نيز پاسخ كنيم چو بر كار تو راى فّرخ كنيم

 درنگكزو پيل بيرون شدى بى يكى خانه ديدى و سوراخ تنگ

 همان پيل شاهى بود ناسپاس تو آن خانه را همچو گيتى شناس

 جز از نام شاهى نباشد بدوى كه بيدادگر باشد و كّژ گوى

 و ناپارسا سودچنان سست و بى ازين پس بيايد يكى پادشا

 نيز تيره روان آز اندرونه ب تن ناتوانه بدل سفله باشد ب

 

 پادشاهی اسکندر

 پاسخ دادن مهران کید را   – 6بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  اساس نسخه مسکو ( بر ه )شاهناممتن 
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 پر از غم دل شاه و لب پر از باد كجا زير دستانش باشند شاد

 گرفته و را چار پاكيزه مغز دگر آنك ديدى ز كرپاس نغز

 نه آمد ستوه آنك او را كشيد نه كرپاس نغز از كشيدن دريد

 گزارز دشت سواران نيزه ازين پس بيايد يكى نامدار

 بدو دين يزدان شود چار سوى يكى مرد پاكيزه و نيكخوى

 كه بر واژ برسم بگيرد بدست يكى پير دهقان آتش پرست

 كه گويد جز آن را نشايد ستود دگر دين موسى كه خوانى جهود

 كه داد آورد در دل پادشا دگر دين يونانى آن پارسا

 سر هوشمندان بر آرد ز جاى چهارم بيايد همين پاك راى

 كشيدند زانگونه كرپاس را پاس راچنان چار سو از پى 

 كشنده چهار آمد از بهر پاس تو كرپاس را دين يزدان شناس

 شوند آن زمان دشمن از بهر دين همى در كشد اين ازان آن ازين

 گريزان و ماهى و را آب كش كو شد از آب خوش ىادگر تشنه

 شود خوار چون آب دانش بخورد زمانى بيايد كه پاكيزه مرد

 گر از بد كنش بر ثرّيا شود دريا شوده بكردار ماهى ب

 كس او را ز دانش نسازد جواب همى تشنگان را بخواند بر آب

 بد هم گروهه گشايند لبها ب گريزند زان مرد دانش پژوه

 بدو اندرون ساخته كارستان به پنجم كه ديدى يكى شارستان

 زمان چشم ايشان بدوختتو گفتى  پر از خورد و داد و خريد و فروخت

 همى اين بدان آن بدين ننگريد ز كورى يكى ديگرى را نديد

 كه دانا پرستار نادان شود زمانى بيايد كزان سان شود

 باره درخت خردشان نيايد ب بديشان بود دانشومند خوار

 نيايش كنان پيش يزدان شوند مرد نادان شوند ۀستايند



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  13
 

 
 

 

 همى زان پرستش نگيرد فروغ دروغهمى داند آن كس كه گويد 

 خورش را نبودى بر و بر گذر ششم آنك ديدى بر اسپى دو سر

 شود شاد و سيرى نيابند نيز زمانى بيايد كه مردم بچيز

 ىانه دانش پژوهى و نه شهره ىانه درويش يابد ازو بهره

 كسى را نباشند فرياد رس جز از خويشتن را نخواهند بس

 يكى زو تهى مانده بد تا بدم پر آب ديدى سه خمهفتم كه ه ب

 بدى برميانه يكى خشك و بى دو از آب دايم سراسر بدى

 كه درويش گردد چنان سست و خوار ازين پس بيايد يكى روزگار

 ز درويش پنهان كند آفتاب كه گر ابر گردد بهاران پر آب

 ريشدل مرد درويش زو گشته  نبارد بدو نيز باران خويش

 يكى با دگر چرب و شيرين زبان توانگر ببخشد همى اين بران

 شبخ همى روز را بگذراند ب شود مرد درويش را خشك لب

 الغر او شير جست ۀز گوسال دگر آنك گاوى چنان تن درست

 جهان زير نيروى بازو شود برج ترازو شوده چو كيوان ب

 همى تن درست وزو چيز خواهد شود كار بيمار و درويش سست

 تن رنج خويشبه نه زو باز دارد  نه هرگز گشايد سر گنج خويش

 بگرد اندرش آبهاى چو مشك ديدى از آب خشك يىدگر چشمه

 نه آن آبها را گرفتى شتاب نه زو بر دميدى يكى روشن آب

 كه اندر جهان شهريارى بود ازين پس يكى روزگارى بود

 پر از غم بود جان تاريك اوى نزديك اوىه كه دانش نباشد ب

 كه سازند زو نامدار افسرى همى هر زمان نو كند لشكرى

 بيايد نو آيين يكى پيش گاه سرانجام لشكر نماند نه شاه

 كه بر تارك مهتران افسرست كنون اين زمان روز اسكندرست



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  14
 

 
 

 

 بر آنم كه چيزى نخواهد بنيز چو آيد بدو ده تو اين چار چيز

 كه دانش پژوهست و دارد خرد دارى و را بگذرد چو خشنود

 برو تازه شد روزگار كهن ز مهران چو بشنيد كيد اين سخن

 دالرام و پيروز برگشت شاد بيامد سر و چشم او بوس داد

 راهه حكيمان برفتند با او ب ز نزديك دانا چو برگشت شاه

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  15
 

 
 

 

 بدانست كو را شد آن تاج و گاه سكندر چو كرد اندر ايران نگاه

 سوى كيد هندى سپه بر كشيد لشكر كشيد راههمى راه و بى

 در شارستانها گشادند باز بجايى كه آمد سكندر فراز

 ز ناهيد مغفر همى برگذاشت مردم نداشته ب ازان مرز كس را

 كه ميالد خوانديش كيد سترگ چو آمد بران شارستان بزرگ

 همه بوم ايشان سپه گستريد بران مرز لشكر فرود آوريد

 پيش سكندرش بنشاندنده ب نامه را خواندند ۀنويسند

 صيده چو شيرى كه ارغنده گردد ب يكى نامه بنوشت نزديك كيد

 خداوند شمشير و تاج و كمر اسكندر راد پيروز گرز 

 دانش بشسته دانكس كه دل را به ب سر نامه بود آفرين از نخست

 چو خواهد كه بردارد از گنج بر تررنجز كار آن گزيند كه بى

 بدو دارد اّميد و زو ترس و باك يزدان پاكه گراينده باشد ب

 ايمپيروز را سايه جهاندار ايمبداند كه ما تخت را مايه

 كه روشن كند جان تاريك تو نوشتم يكى نامه نزديك تو

 منه پيش و اين را سگالش مگير هم آنگه كه بر تو بخواند دبير

 هم اندر زمان سوى فرمان گراى اگر شب رسد روشنى را مپاى

 پى بسپرمه سر و تاج و تختت ب و گر بگذرى زين سخن نگذرم

 

 

 پادشاهی اسکندر

 کیدسپاه کشیدن اسکندر سوی   – 7بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  16
 

 
 

 

 پادشا را بديد ۀفرستاد چو نامه بر كيد هندى رسيد

 نيكى بر خويش بنشاختشه ب فراوانش بستود و بنواختش

 زمانى نگردم ز پيمان اوى بدو گفت شادم ز فرمان اوى

 بيايم دمان گردن افراخته و ليكن برين گونه ناساخته

 نه نزديك آن پادشاه زمين نباشد پسند جهان آفرين

 قلم خواست هندى و چينى حرير هم آنگه بفرمود تا شد دبير

 بياراست بر سان باغ بهشت مران نامه را زود پاسخ نوشت

 خداوند پيروز و به روزگار كردگارنخست آفرين كرد بر 

 خداوند مردى و هوش و هنر خداوند بخشنده و دادگر

 نپيچد سر مردم پارسا دگر گفت كز نامور پادشا

 لشكر و تاج و تيغ ۀز دارند نشايد كه داريم چيزى دريغ

 كسى را نبود آشكار و نهان مرا چار چيزست كاندر جهان

 بدين گونه اندر جهان چار چيز نباشد كسى را پس از من بنيز

 ازان تازه گردد دل و كيش اوى فرستم چو فرمان دهد پيش اوى

 بيايم پرستش كنم بنده وار ازان پس چو فرمايدم شهريار

 

  

 پادشاهی اسکندر

 پاسخ کید به نامه اسکندر و نمایاندن چهار چیز شگفت  – 8بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  17
 

 
 

 

 بگفت آنچ بشنيد و نامه بداد فرستاده آمد بكردار باد

 نزديك آن نامور باز شوبه  سكندر فرستاده را گفت رو

 كسى را نبود آشكار و نهان بگويش كه آن چيست كاندر جهان

 فزود سپهر آفرينش نخواهد بديدند خود بودنى هرچ بود

 بكردار آتش بپيمود راه بيامد فرستاده از نزد شاه

 گيتى نبودست نيزه كه كس را ب چنين گفت با كيد كاين چار چيز

 كه ناديدنى پاك نابود نيست همى شاه خواهد كه داند كه چيست

 بپردخت و بنشست با رهنماى چو بشنيد كيد آن ز بيگانه جاى

 در فراوانش بنواختند ز هر فرستاده را پيش بنشاختند

 كه من دخترى دارم اندر نهفت از ان پس فرستاده را شاه گفت

 شود تيره از روى آن ارجمند كه گر بيندش آفتاب بلند

 همى آيد از دو لبش بوى شير كمندست گيسوش همرنگ قير

 ُگَلفشان شود چون سرايد سخن خم آرد ز باالى او سرو بن

 همى داستان را خرد پرورد بگذردز ديدار و چهرش سخن 

 چنو در زمانه نديدست كس چو خامش بود جان شرمست و بس

 دسته دل شرم و پرهيز دارد ب سپهبد نژادست و يزدان پرست

 و گر آب سرد اندرو افگنى دگر جام دارم كه پر مى كنى

 نشيند نگردد مى از جام كم همه بده سال اگر با نديمان ب

  

 پادشاهی اسکندر

 باز فرستادن اسکندر پیغامی را به کید پادشاه هند برای گرفتن چهار چیز شگفت  – 9بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  18
 

 
 

 

 شگفت آنك كّمى نگيرد ز خورد جام هم آب سرد دهدهمت مى

 كه عّلت بگويد چو بيند سرشك سوم آنك دارم يكى نو پزشك

 ز دردى نپيچد جهاندار شاه اگر باشد او ساليان پيش گاه

 يكى فيلسوفست نزديك من چهارم نهان دارم از انجمن

 ز گردنده خورشيد و رخشنده ماه شاهه همه بودنيها بگويد ب

 پى باره با باد انباز گشت نامور بازگشت ۀفرستاد

 دل شاه گيتى چو گل بر شگفت بيامد چو پيش سكندر بگفت

 بدين چار چيز او جهان را بهاست بدو گفت اگر باشد اين گفته راست

 درخشان شود جان تاريك من نزديك منه چو اينها فرستد ب

 جاىه نيكويى باز گردم ببرين  پاىه بر و بوم او را نكوبم ب

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  19
 

 
 

 

 گزندخردمند و با دانش و بى گزين كرد زان روميان مرد چند

 پر از پوزش و رنگ و بوى و نگار شهرياريكى نامه بنوشت پس 

 ازين پر هنر نامداران خويش كه نه نامور ز استواران خويش

 جهانجوى و پر دانش و رهنماى خردمند و بادانش و شرم و راى

 نه پيچند با راى باريك تو نزديك توه فرستادم اينك ب

 نجا بجاىآهمانا بباشد هم  تو اين چيزها را بديشان نماى

 جهان ديده و راز داران خويش چو من نامه يابم ز پيران خويش

 گيتى نبودست نيزه كه كس را ب كه بگذشت بر چشم ما چار چيز

 كه كيدست تا باشد او شاه هند نويسم يكى نامه دلپسند

 ز پيش سكندر سوى كيد تفت ه مرد رومى برفتخردمند نُ 

 سيد و پاسخ شنيدفراوان بپر چو ساالر هند آن سران را بديد

 يكى جاى شايسته بنشاختشان چنانچون ببايست بنواختشان

 بر آهيخت خورشيد تيغ نبرد دگر روز چون آسمان گشت زرد

 نبايد خود آراستن ماه را بياراست آن دختر شاه را

 بگرد اندر آرايش چين نهاد خانه درون تخت زّرين نهاده ب

 بر سپهر ترتابنده ز ناهيد نشست از بر تخت خورشيد چهر

 زبان چرب و گوينده و يادگير برفتند بيدار نه مرد پير

 بر آواز اسكندر فيلقوس فرستادشان شاه سوى عروس

  

 پادشاهی اسکندر

 فرستادن اسکندر نه مرد دانا برای دیدن چهر چیز شگفت  – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 درفشان ازو ياره و تخت و گاه بديدند پيران رخ دخت شاه

 ز ديدار او سست شد پاى پير فرو ماندند اندرو خيره خير

 زبانها پر از آفرين خداى خردمند نه پير مانده بجاى

 نه زو چشم برداشتند اندكى نه جاى گذر ديد از يشان يكى

 كس آمد بر شاهشان خواندند چو فرزانگان ديرتر ماندند

 كه چندين چرا بودتان روزگار چنين گفت با روميان شهريار

 بخوبى ز هر اخترى بهره داشت همو آدمى بود كان چهره داشت

 در ايوان چنو كس نبيند نگار اى شهريار بدو گفت رومى كه

 فرستيم يك نامه نزديك شاه كنون هر يكى از يك اندام ماه

 گرفتند قرطاس و قير و قلم همه نشستند پس فيلسوفان ب

 كه قرطاس ز انقاس شد ناپديد نوشتند هر موبدى ز آنك ديد

 ميالد تفته بنزد سكندر ب ز نزديك ايشان سوارى برفت

 ز گفتارشان در شگفتى بماند بخواند هاشانشاه جهان نامهچو 

 صفت كرده بودند ليك اندكى نامه هر اندام را زو يكىه ب

 كه بخ بخ كه ديديم خّرم بهشت بديشان جهاندار پاسخ نوشت

 برين بر فزونى مجوييد نيز كنون باز گرديد با چار چيز

 فغانستان بنه بر نهيد شما با چو منشور و عهد من او را دهيد

 ازو در جهان يافتم داد و بس نيازارد او را كسى زين سپس

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 نزديك پيران رومه بيامد ب و بومفرستاده برگشت زان مرز 

 بديدند با رنج ديده سوار چو آن موبدان پاسخ شهريار

 بران نامور بارگاه آمدند نزديك شاه آمدنده از ايوان ب

 كه از رنج اسكندر آزاد شد سپهدار هندوستان شاد شد

 چو پيغام آن شاه خودكامه را بروبر بخواندند پس نامه را

 خردمند و گويا و روشن روان از هندوان گزين كرد پيران صد

 گزين كرد ازان ياره و تاج و گاه بگشاد شاه رنجدر گنج بى

 برگزيد ترز چيزى كه شايسته نابريد ۀهمان گوهر و جامه

 همان جامه و گوهر شاهوار ببردند سيصد شتر وار بار

 صد اشتر ز گنج درم بار بود صد اشتر همه بار دينار بود

 برو بافته زّر و چندى گهر مهد پر مايه از عود تريكى 

 زين نهاد تربه پيلى گرانمايه پيل بر تخت زّرين نهاد هده ب

 همى رفت با فيلسوف و پزشك فغستان بباريد خونين سرشك

 همه سركشان از مى جام مست قدح هم چنان نامدارى بدست

 سياه يكى تاج بر سر ز مشك مشكوى شاهه فغستان چو آمد ب

 ز ديدار او شاد شد ناتوان بسان گل زرد بر ارغوان

 مه بر نگاهه نشايست كردن ب چو سرو سهى بر سرش گرد ماه

 خمه سر زلف را تاب داده ب دو ابرو كمان و دو نرگس دژم

 

 پادشاهی اسکندر

 آوردن نه مرد دانا چهار چیز از کید هندی به نزد اسکندر  – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  22
 

 
 

 

 تو گفتى كه از ناز دارد سرشت دو چشمش چو دو نرگس اندر بهشت

 موى و روى و سر و پاى اوىهمان  سكندر نگه كرد باالى اوى

 همى آفرين خواند اندر نهان همى گفت كاينت چراغ جهان

 بران گونه باال و چهر آفريد بدان دادگر كو سپهر آفريد

 بران لشكر روم موبد بدند بفرمود تا هرك بخرد بدند

 رسم مسيحا و پيوند راسته ب آيين بخواسته نشستند و او را ب

رنجه كه شد ماه را راه رفتن ب چندان ز گنجبرو ريخت دينار                    

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  23
 

 
 

 

 آيين او جاى پرداختهه ب چو شد كار آن سرو بن ساخته

 كه چون خيزد از دانش اندر نبرد داننده مرده بپردخت ازان پس ب

 فرستاد زى فيلسوف سترگ پر از روغن گاو جامى بزرگ

 سرون و ميان و بر و پشت و يال اندامها در بماله كه اين را ب

 دانش مرا جان و مغز آگنىه ب بياساى تا ماندگى بفگنى

 بند بر من نشايد نهفتكه اين  روغن نگه كرد گفته چو دانا ب

 فرستاد بازش سوى شهريار جام اندر افگند سوزن هزاره ب

 بياورد آهنگران را نهان سوزن نگه كرد شاه جهانه ب

 ساختند يىاز آهن يكى مهره بفرمود تا گرد بگداختند

 چو دانا نگه كرد و آهن بسود سوى مرد دانا فرستاد زود

 آينه ساخت روشن چو زنگ يكى ساعت ازان آهن تيره رنگه ب

 و زان راز نگشاد بر باد لب شبه ببردند نزد سكندر ب

 همى داشت تا شد سياه و دژم سكندر نهاد آينه زير نم

 بران كار شد رمز آهن دراز بر فيلسوفش فرستاد باز

 فرستاد بازش هم اندر شتاب زدود آهن چو آبه خردمند ب

 نگردد بزودى سياه و دژم ز دودش ز دارو كزان پس زنم

 بپرسيد و بر زيرگاهش نشاند سكندر نگه كرد و او را بخواند

 همى دانش نامور بازجست سخن گفتش از جام روغن نخست

 

 پادشاهی اسکندر

 آزمودن اسکندر، فرزانه و پزشک و جام کید  – 12بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  24
 

 
 

 

 كه روغن بر اندامها بگذرد چنين گفت با شاه مرد خرد

 ز دانش مرا خود فزونست بهر تو گفتى كه از فيلسوفان شهر

 كه دانا دل مردم پارسا پادشابپاسخ چنين گفتم اى 

 اگر سنگ پيش آيدش بشكرد چو سوزن پى و استخوان بشمرد

 كه هر دل كه آن گشته باشد سياه پاسخ بدانا چنين گفت شاهه ب

 بهر جاى با دشمن آويختن خون ريختنه رزم و به بزم و به ب

 چو دل تيره باشد كجا بگذرد سخنهاى باريك مرد خرد

 روان و دل و راى هشيار خويش خوب گفتار خويشترا گفتم اين 

 ترترا دل ز آهن نه تاريك سخن داند از موى باريكتر

 ز خونها دلم پر ز زنگار گشت تو گفتى برين ساليان بر گذشت

 چه پيچم سخن را بدين خيرگى راه آيد اين تيرگىه چگونه ب

 گمانز دايم دلت تا شوى بى ترا گفتم از دانش آسمان

 كجا كرد بايد بدو كار تنگ رنگه ازان پس كه چون آب گردد ب

 دلش تيزتر گشت بر كار اوى پسند آمدش تازه گفتار اوى

 بياورد گنجور جامى گهر بفرمود تا جامه و سيم و زر

 كه من گوهرى دارم اندر نهفت دانا سپردند و داننده گفته ب

 خواسته جفت آهرمنستنه چون  دشمنستكه يابم بدو چيز و بى

 راهى كه باشم نترسم ز دزده ب شب پاسبانان نخواهند مزده ب

 كه كّژى بكوبد در كاستى خرد بايد و دانش و راستى

 بس از شهريار آشكار و نهان مرا خورد و پوشيدنى زين جهان

 خرد تاج بيدار جان منست شب پاسبان منسته كه دانش ب

 برين خواسته پاسبانى كنم ببيشى چرا شادمانى كنم

 خرد باد جان مرا رهنماى بفرماى تا اين برد باز جاى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  25
 

 
 

 

 ز هر گونه انديشها برگرفت سكندر بدو ماند اندر شگفت

 نگيرد خداوند خورشيد و ماه بدو گفت زين پس مرا بر گناه

 سخن گفتن سودمند ترا خريدارم اين راى و پند ترا

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  26
 

 
 

 

 كه عّلت بگفتى چو ديدى سرشك بفرمود تا رفت پيشش پزشك

 كه بر درد زان پس ببايد گريست سر دردمندى بدو گفت چيست

 خوان نشيند خورش ننگردچو بر  بدو گفت هر كس كه افزون خورد

 بزرگ آنك او تن درستى بجست نباشد فراوان خورش تن درست

 گياها فراز آرم از هر سويى بياميزم اكنون ترا دارويى

 دارو ترا دست شسته نبايد ب كه همواره باشى تو زان تن درست

 چو افزون خورى چيز نگزايدت همان آرزوها بيفزايدت

 بيفزايد اندر تنت خون و مغز سخنهاى نغزهمان ياد دارى 

 دلت شاد گردد چو خّرم بهار شوى بر تن خويشتن كامگار

 هر كار پاكيزه راى آورده ب همان رنگ چهرت بجاى آورد

 ز گيتى سپيدى كند نااميد نگردد پراگنده مويت سپيد

 امنه كس را ز شاهان چنين ديده امسكندر بدو گفت نشنيده

 گيتى مرا رهنماىه تو باشى ب اين نغز دارو بجاىگر آرى تو 

 از بد بدگمان گزندشوى بى جانه خريدار گردم ترا من ب

 ز دانا پزشكان سرش بر فراخت ورا خلعت و نيكويها بساخت

 بياورد با خويشتن زان گروه كوهه پزشك سراينده آمد ب

 زهرهمى زهر بشناخت از پاى  ز دانايى او را فزون بود بهر

 بيفگند زو هرچ بيكار بود گياهاى كوهى فراوان درود

 

 پادشاهی اسکندر

 آزمودن اسکندر پزشک هندوستان را   – 13بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  27
 

 
 

 

 چون سزيدبياميخت دارو چنان ها برگزيدازو پاك ترياك

 همى داشتش ساليان تن درست داروى كوهى بشسته تنش را ب

 بياميختى شاد با هر كسى چنان شد كه او شب نخفتى بسى

 برشهمى نرم جايى بجستى  بكار زنان تيز بودى سرش

 نكرد اندر آن هيچ تن را نگاه ازان سوى كاهش گراييد شاه

 ز كاهش نشان يافت اندر سرشك چنان بد كه روزى بيامد پزشك

 گمانتن بىه جوان پير گردد ب بدو گفت كز خفُت و خيز زنان

 من بازگوى اين و بگشاى لبه ب بودى سه شب خواببر آنم كه بى

 از آزار سستى ندارد تنم سكندر بدو گفت من روشنم

 نبود اندر آن كار همداستان پسنديده داناى هندوستان

 بياورد داروى كاهش درست چو شب تيره شد آن نبشته بجست

 نياميخت با ماه ديدار جفت همان نيز تنها سكندر بخفت

 ديدش سرشك بارنگه كرد و بى شبگير هور اندر آمد پزشكه ب

 يكى جام بگرفت شادان بدست رامش نشسته بينداخت دارو ب

 نوازنده رود و مى خواستند بفرمود تا خوان بياراستند

 چو با رنج دارو بر آميختى بدو گفت شاه آن چرا ريختى

 نجست و شب تيره تنها بخفت ورا گفت شاه جهان دوش جفت

 نيايد ترا هيچ دارو بكار چو تنها بخسپى تو اى شهريار

 ز تيمار و ز درد آزاد شد و زو شاد شد سكندر بخنديد

 گيتى مباد هندو را گفت بى و زان پس ز داننده دل كرد شاد

 هندوستان شد رمهه تو گويى ب بزرگان و اخترشناسان همه

 همه شب همى ساخت درمان خويش و زان جا بيامد سوى خان خويش

 راغ چو دريا فروزنده شد دشت و چو برزد سر از كوه روشن چراغ



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  28
 

 
 

 

 دو لب پر ز خنده دل از غم تباه سكندر بيامد بران بارگاه

 بپرسيد و بردش بر شهريار فرستاده را ديد ساالر بار

 هّراى زّرين بفرمود شاهه ب يكى بدره دينار و اسپى سياه

 كه با پاك رايت خرد باد جفت پزشك خردمند را داد و گفت

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  29
 

 
 

 

 بيارند پر كرده از آب سرد ازان پس بفرمود كان جام زرد

 ز شبگير تا بود هنگام خواب همى خورد زان جام زر هر كس آب

 كمىز خوردن نيامد بدو در  بخوردند آب از پى خّرمى

 كه اين دانش از من نبايد نهفت بدان فيلسوف آن زمان شاه گفت

 نجوميست گر آلت هندويست كه افزايش آب اين جام چيست

 تو اين جام را خوار مايه مدار چنين داد پاسخ كه اى شهريار

 اندبدين در بسى رنجها برده اندكه اين در بسى ساليان كرده

 بجايى كه بد نامور مهترى ز اختر شناسان هر كشورى

 روز سپيد و شب الژورده ب بر كيد بودند كين جام كرد

 فراوان درين روز بگذاشتند همى طبع اختر نگه داشتند

 كه او را كسى كرد ز آهن كشان تو از مغنياطيس گير اين نشان

 ز گردون پذيرد همى آب خوش طبع اين چنين هم شدست آب كشه ب

 روشن دو چشم آدمىه نبيند ب گيرد كمىهمى آب يابد چو 

 سخنهاى او سودمند آمدش چو گفتار دانا پسند آمدش

 كه من عهد كيد از پى داد را چنين گفت پيران ميالد را

 همى پيش او بود بايد بپاى همى نشكنم تا بماند بجاى

 بروبر فزونى نجوييم نيز كه من يافتم زو چنين چار چيز

 صد افسر ز گوهر بران سر نهاد خواسته بر نهاددو صد باركش 

 

 پادشاهی اسکندر

 آزمودن اسکندر جام کید را   – 14بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  31
 

 
 

 

 ز دينار و ز گوهر نابسود كوه اندر آگند چيزى كه بوده ب

 آگننده نديد ۀكسى چهر چو در كوه شد گنجها ناپديد

 نديدند زان پس كس اندر جهان همه گنج با آنك كردش نهان

 بياورد با خويشتن يادگار ز گنج نهان كرده بر كوهسار

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  31
 

 
 

 

 قّنوج شد گنجش آنجا بمانده ب ز ميالد چون باد لشكر براند

 يكى نامه فرمود پر جنگ و شور نزديك فوره چو آورد لشكر ب

 آتش و نعم و بوس ۀفروزند فيلقوسز شاهنشه اسكندر 

 بلند اختر و لشكر آراى سند سوى فور هندى سپهدار هند

 كجا بود و باشد هميشه بجاى سر نامه كرد آفرين خداى

 بماند بدو كشور و تاج و تخت كسى را كه او كرد پيروز بخت

 نتابد برو آفتاب بلند گرش خوار گيرد بماند نژند

 چه دادست ما را بدين تيره خاك يزدان پاكشنيدى همانا كه 

 ز ديهيم و ز تخت شاهنشهى ز پيروزى و بخت و ز فّرهى

 كسى ديگر آيد كزو بر خورد نماند همى روز ما بگذرد

 بدين مركز ماه و پرگار تنگ همى نام كوشم كه ماند نه ننگ

 كن راى تاريك تو آزاربى چو اين نامه آرند نزديك تو

 مزن راى با موبد و رهنماى اسپ اندر آىه بلندى بز تخت 

 كار گردد دراز گركه بر چاره ز ما ايمنى خواه و چاره مساز

 بلندى گزينى و كنداورى ز فرمان اگر يك زمان بگذرى

 گزيده دليران كنداوران بيارم چو آتش سپاهى گران

 پشيمانى آيد ترا زين درنگ جنگه چو من با سواران بيايم ب

 نويسنده از نامه پردخته شد چو زين باره گفتارها سخته شد

 

 پادشاهی اسکندر

 نامه اسکندر به فور هندی  – 15بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  32
 

 
 

 

 بجستند پيدا يكى نامجوى نهادند مهر سكندر بروى

 گهى رزم گفتى گهى بزم و سور نزديك فوره فرستاد شاهش ب

 بگفتند با فور گردن فراز فرستاده آمد بدرگه فراز

 بنشاندندبر تخت نزديك  جهان ديده را پيش او خواندند

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  33
 

 
 

 

 بر آشفت زان نامدار بزرگ چو آن نامه بر خواند فور سترگ

 پاليز كينه درختى بكشته ب هم آنگه يكى تند پاسخ نوشت

 ببايد كه باشيم با ترس و باك سر نامه گفت از خداوند پاك

 كه بيچاره باشد خداوند الف نگوييم چندين سخن بر گزاف

 خرد را بر مغزت آزرم نيست مرا پيش خوانى ترا شرم نيست

 تو نيز آن هم آغاز و بردار شور فوره اگر فيلقوس اين نوشتى ب

 ه بد چرخ گردنده سيركزو گشت ز دارا بدين سان شدستى دلير

 نسازند با پند آموزگار بگذرد روزگار يىچو بر تخمه

 بر آنى كه شاهانت گشتند صيد همان نيز بزم آمدت رزم كيد

 ما زان كيان كهنه نيامد ب برين گونه عنوان برين سان سخن

 كه از قيصران كس نكرديم ياد منم فور و ز فور دارم نژاد

 دل و بخت با او نديديم راست يار خواستبدانگه كه دارا مرا 

 بازى زمان دادمشه هميدون ب همى ژنده پيالن فرستادمش

 سر بخت ايرانيان گشته شد كه بر دست آن بنده بر كشته شد

 چرا شد خرد در سرت ناپديد گر او را ز دستور بد بد رسيد

 كه با مات كوتاه باشد سخن تو در جنگ چندين دليرى مكن

 كه پيشت ببندند بر باد راه ببينى كنون ژنده پيل و سپاه

 نهان تو چون رنگ آهرمنست همى راى تو برترين گشتن است

 

 پادشاهی اسکندر

 پاسخ دادن فور هندی به نامه اسکندر  – 16بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  34
 

 
 

 

 بترس از گزند و بد روزگار گيتى همه تخم زفتى مكاره ب

 منّقش دلت را بياراستيم بدين نامه ما نيكويى خواستيم

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  53
 

 
 

 

 هم انگه ز لشكر سران برگزيد نزد سكندر رسيده چو پاسخ ب

 دانش كهن گشته و سال نوه ب كه باشند شايسته و پيش رو

 دريا نمانده كه روى زمين جز ب سوى فور هندى سپاهى براند

 تو گفتى جز آن بر زمين نيست راه هر سو همى رفت زان سان سپاهه ب

 بدل آتش جنگ جويان بكشت همه كوه و دريا و راه درشت

 از ان راه دشوار و پيكار تند ز رفتن سپه سر بسر گشت كند

 گروهى برفتند نزديك شاه منزل سپاهه هم انگه چو آمد ب

 بر نتابد زمين سپاه ترا كه اى قيصر روم و ساالر چين

 نه فغفور چينى نه ساالر سند نجويد همى جنگ تو فور هند

 و زين گونه راه ارزبدين مرز بى سپه را چرا كرد بايد تباه

 كه شايد بتندى برو رزم جست ز لشكر نبينيم اسپى درست

 سوار و پياده نيابند راه ازين جنگ گر باز گردد سپاه

 بهر جاى بر لشكر بدگمان زمانچو پيروز بوديم تا اين 

 بسيرى نيامد كس از جان خويش كنون سر بسر كوه و دريا به پيش

 نكردست كس جنگ با آب و سنگ ننگه مگردان همه نام ما را ب

 بر آشفت و بشكست بازارشان غمى شد سكندر ز گفتارشان

 ز رومى كسى را نيامد زيان چنين گفت كز جنگ ايرانيان

 كسى از شما باد جسته نديد بر از بندگان بد رسيددارا ه ب

 

 پادشاهی اسکندر

 اسکندر به رزم فورسپاه آراستن   – 17بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  36
 

 
 

 

 پى بسپرمه دل اژدها را ب بگذرم شمابرين راه من بى

 سوره رزم و به نپردازد از بن ب ببينيد از ان پس كه رنجور فور

 خواهنخواهم كه رومى بود نيك مرا يار يزدان و ايران سپاه

 پوزش نهادند روىسپه سوى  وگوىچو آشفته شد شاه زان گفت

 زمين جز بفرمان او نسپريم قيصريم ۀكه ما سربسر بند

 جنگ اندر آيد سپاهه پياده ب بكوشيم و چون اسپ گردد تباه

 نشيبى ز افگنده باال كنند گر از خون ما خاك دريا كنند

 اگر چرخ بار آورد كوه سنگ نبيند كسى پشت ما روز جنگ

 چو آزار گيرى ز ما جان تراست همه بندگانيم و فرمان تراست

 يكى رزم را ديگر افگند بن چو بشنيد زيشان سكندر سخن

 كه بودند با آلت كارزار گزين كرد ز ايرانيان سى هزار

 مردان جنگاوران دارزره برفتند كار آزموده سران

 يكى قلب ديگر همان چل هزار پس پشت ايشان ز رومى سوار

 دليران و خنجرگزاران مصر مصرپس پشت ايشان سواران 

 هرانكس كه بود از در كارزار برفتند شمشير زن چل هزار

 هر انكس كه بود از نژاد كيان ز خويشان دارا و ايرانيان

 سواران شايسته و لشكرى ز رومى و از مصرى و بربرى

 همه رزمجوى و همه نامدار گزين كرد قيصر ده و دو هزار

 در و دشت گردد بكردار كوه زين گروهبدان تا پس پشت او 

 جهان ديده و نامور بخردان از اختر شناسان و از موبدان

 پژوهنده روزگار نبرد همى برد با خويشتن شست مرد

 گزين كرد جاى از در رزمگاه چو آگاه شد فور كامد سپاه

 زمين از پى پيل چون كوه گشت دشت اندرون لشكر انبوه گشته ب
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 پس پشت گردان و در پيش پيل كشيدند بر چار ميلسپاهى 

 برفتند نزديك شاه جهان ز هندوستان نيز كار آگهان

 كه او اسپ را بفگند از دو ميل بگفتند با او بسى رزم پيل

 نه چون شد بود راه باز آمدن سوارى نيارد بر او شدن

 حل ياورستز گردون مر او را ز كه خرطوم او از هوا برترست

 چشم جهانجوى بگذاشتنده ب قرطاس بر پيل بنگاشتنده ب

 يكى پيل كردند پيشش ز موم بفرمود تا فيلسوفان روم

 اين بجاى ۀكه آرد يكى چار پاكيزه راىه چنين گفت كاكنون ب

 يكى چاره جستند بر بيش و كم همه نشستند دانش پژوهان ب

 اندران هرانكس كه استاد بود يكى انجمن كرد ز آهنگران

 فزون بود مرد از چهل بار سى ز رومى و از مصرى و پارسى

 سوارش ز آهن ز آهنش زين يكى بارگى ساختند آهنين

 سوار و تن باره بفروختند مس درزها دوختنده ميخ و به ب

 درونش پر از نفط كرده سياه بگردون براندند بر پيش شاه

 سودمند آمدشخردمند را  سكندر بديد آن پسند آمدش

 ز آهن بكردند اسپ و سوار بفرمود تا زان فزون از هزار

 كه ديدست شاهى ز آهن سپاه ازان ابرش و خنگ و بور و سياه

 كه جز با سواران جنگى نماند گردون برانده از آهن سپاهى ب
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 بديد آن سپه اين سپه را ز دور نزديك فوره چو اسكندر آمد ب

 برفتند گردان پرخاش جوى خروش آمد و گرد رزم از دو روى

 همه لشكر فور برهم زدند نفط آتش اندر زدنده اسپ و به ب

 بجنبيد ازان كاهنين بد سپاه نفط سياهاز آتش برافروخت 

 برفتند با لشكر از جاى تيز چو پيالن بديدند ز آتش گريز

 زخم آوريدند پيالن بجوشه ب ز لشكر بر آمد سراسر خروش

 بماندند زان پيل بانان شگفت چو خرطومهاشان بر آتش گرفت

 همان ژنده پيالن گردن فراز همه لشكر هند گشتند باز

 همى تاخت بر سان باد دمان پس لشكر بدگمانسكندر 

 سپه را نماند آن زمان جاى جنگ رنگه چنين تا هوا نيلگون شد ب

 فرود آمد اندر ميان دو كوه جهانجوى با روميان همگروه

 همى داشت لشكر ز دشمن نگاه راهه طاليه فرستاد هر سو ب

 سپيدجهان شد بسان بلور  تاج شيد ۀچو پيدا شد آن شوش

 دم ناى سرغين و رويينه خم بر آمد خروش از بر گاودم

 ابر اندر افراختنده سنانها ب سپه با سپه جنگ بر ساختند

 كفه يكى تيغ رومى گرفته ب سكندر بيامد ميان دو صف

 كه او را بخواند بگويد ز دور سوارى فرستاد نزديك فور

 تو راه بديدار جويد همى با پيش سپاهه كه آمد سكندر ب

 

 پادشاهی اسکندر

 جنگ اسکندر با هندوان و کشته شدن فور بر دست او  – 18بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 اگر داد گويى بدان بگرود سخن گويد و گفت تو بشنود

 پيش سپاه آمد از قلب تفته ب چو بشنيد زو فور هندى برفت

 دو لشكر شكسته شد از كارزار سكندر بدو گفت كاى نامدار

 همى نعل اسپ استخوان بسپرد همى دام و دد مغز مردم خورد

 و با مغز دو پهلوان گوىسخن دو مرديم هر دو دلير و جوان

 اندو گر زنده از رزم برگشته انددليران لشكر همه كشته

 و گر زنده از رزم برگشتن است چرا بهر لشكر همه كشتن است

 چنگ آوريمه چو بايد كه كشور ب ميان را ببنديم و جنگ آوريم

 بدو ماند اين لشكر و تاج و تخت ز ما هرك او گشت پيروز بخت

 سوره خريدار شد رزم او را ب رومى سخنها چو بشنيد فورز 

 يكى باره چون اژدهاى دلير تن خويش را ديد با زور شير

 سليحى سبك بادپايى دژم سكندر سوارى بسان قلم

 سپاهبگرديم يك با دگر بى بدو گفت كاينست آيين و راه

 بگشتند چندان ميان دو صف دو خنجر گرفتند هر دو بكف

 يكى كوه زير اژدهايى بدست سكندر چو ديد آن تن پيل مست

 غمى شد دل از جان خود بر گرفت آورد ازو ماند اندر شگفته ب

 خروشى بر آمد ز پشت سپاه آوردگاهه همى گشت با او ب

 بران سو كشيدش دل و چشم و گوش دل فور پر درد شد زان خروش

 تيزى بران شير مردبزد تيغ  سكندر چو باد اندر آمد ز گرد

 خاك اندر آمد تنشه ز باال ب ببّريد پى بر بر و گردنش

 برفتند گردان لشكر دمان آسمانه سر لشكر روم شد ب

 كه آواز او بر گذشتى ز ابر يكى كوس بودش ز چرم و هژبر

 زمين آهنين شد هوا آبنوس بر آمد دم بوق و آواى كوس
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 تنگى بروى اندر آورده روىه ب بران هم نشان هندوان رزمجوى

 مرز هندوستان ۀسر ماي خروش آمد از روم كاى دوستان

 چاك اندرسته تن پيلوارش ب خاك اندرسته سر فور هندى ب

 چنين زخم شمشير و چندين درنگ شما را كنون از پى كيست جنگ

 ازو جست بايد همى رزم و سور سكندر شما را چنان شد كه فور

 آواز گشتند همداستانه ب هندوستانبرفتند گردان 

 شمشير چاكه بر و تنش كرده ب تن فور ديدند پر خون و خاك

 فرو ريختند آلت كارزار زاره خروشى بر آمد ز لشكر ب

 پر از ناله و خاك بر سر شدند پر از درد نزديك قيصر شدند

 بخوبى ز هر گونه آواز داد سكندر سليح گوان بازداد

 غم دل نبايد سپرده شما را ب هند مردى بمردچنين گفت كز 

 بكوشم كه غم نيز بيرون كنم افزون كنمه نوازش كنون من ب

 حرامست بر لشكرم رنج اوى ببخشم شما را همه گنج اوى

 بكوشم كه با تخت و افسر كنم همه هندوان را توانگر كنم

 بران جشن ماتم برين جشن سور و زان جايگه شد بر تخت فور

 رنجه بخواهد كه مانى بدو در ب چنين است رسم سراى سپنج

 كسه تو رنجى چرا ماند بايد ب بخور هرچ دارى منه بازپس

 ببخشيد گنجش همه بر سپاه همى بود بر تخت قيصر دو ماه

 ز هندوستان پهلوانى سترگ يكى با گهر بود نامش سورگ

 در نهفتكه دينار هرگز مكن  سر تخت شاهى بدو داد و گفت

 بدين تاج و تخت سپنجى مناز ببخش و بخور هرچ آيد فراز

 گهى درد و خشمست و گه كام و سور كه گاهى سكندر بود گاه فور

 بياراست گردان كشورش را درم داد و دينار لشكرش را
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 برو ناگذشته زمانى دراز نيازچو لشكر شد از خواسته بى

 هوا شد بكردار چشم خروس شبگير برخاست آواى كوسه ب

 ستاره شده سرخ و زرد و بنفش ز بس نيزه و پر نيانى درفش

 گروهى ازو شاد و بهرى دژم سوى حرمه سكندر بيامد ب

 خان براهيم آزر برفته ب ابا ناله بوق و با كوس تفت

 بدو اندرون رنجها برده بود كه خان حرم را برآورده بود

 بدو شد همه راه يزدان تمام خداوند خواندش بيت الحرام

 نيايش بران كو ترا پيش خواند را خانه خويش خواندز پاكى و

 آرام و نازنه جاى خور و كام و  خداى جهان را نباشد نياز

 بدو اندرون ياد كرِد خداى پرستشگهى بود تا بود جاى

 جهانگير تا جهرم پارسى پس آمد سكندر سوى قادسى

 كزو بود مر مّكه را فّر و زيب نصر قتيبه چو آگاهى آمد ب

 دالور سواران نيزه وران پذيره شدش با نبرده سران

 سكندر دماننزد ه ز مّكه ب سوارى بيامد هم اندر زمان

 نجويد همى تاج و گنج و سپاه كه اين نامدارى كه آمد ز راه

 كه پور براهيم پيغمبرست نبيره سماعيل نيك اخترست

 جايگه ساختش وريكى مايه چو پيش آمدش نصر بنواختش

 همه رازها برگشاد از نهفت بدو شاد شد نصر و گوهر بگفت

 

 پادشاهی اسکندر

 رفتن اسکندر به دیدار خانه کعبه  – 19بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  مسکو (بر اساس نسخه  ه )شاهناممتن 
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 پاك دل مهتر راستگوىكه اى  سكندر چنين داد پاسخ بدوى

 جز از تو پسنديده و روز به بدين دوده اكنون كدامست مه

 خزاعست مهتر بدين جايگاه بدو گفت نصر اى جهاندار شاه

 جهانگير قحطان بيامد ز دشت سماعيل چون زين جهان در گذشت

 به بيداد بگرفت شهر يمن ابا لشكر گشن شمشير زن

 بدين دودمان روز برگشته شد كشته شد گنهبسى مردم بى

 برو تيره شد راى چرخ بلند نيامد جهان آفرين را پسند

 بر رنج و بيداد بدرود پاك خزاعه بيامد چو او گشت خاك

 بدرياى مصر اندرون شست اوست حرم تا يمن پاك بر دست اوست

 ز يزدان يكى را بدل ياد نه سر از راه پيچيده و داد نه

 نژاد سماعيل ازو پر ز خون مشت اندرونه جهانى گرفته ب

 ز تخم خزاعه هر انكس كه ديد سكندر ز نصر اين سخنها شنيد

 نماندند زان تخمه كس در جهان بتن كودكان را نماندش روان

 مردان شمشير زنه راى و به ب ز بيداد بستد حجاز و يمن

 هرانكس كه او مهترى را سزيد نژاد سماعيل را بر كشيد

 سماعيليان زو شده شادكام پياده در آمد به بيت الحرام

 همى ريخت دينار گنجور شاه هر پى كه برداشت قيصر ز راهه ب
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 نصره ببخشيد دينار چندى ب بدرگاه قصرچو برگشت و آمد 

 وگر خوردش از كوشش خويش بود توانگر شد آن كس كه درويش بود

 جّده در آمد فراوان نمانده ب و زان جايگه شاد لشكر براند

 بسازند كشتى و زورق بسى سپه را بفرمود تا هر كسى

 ز جّده سوى مصر بنهاد روى جهانگير با لشكرى راه جوى

 سپاهش ز راه گمانى فزون مصر اندرونه بود قيطون بملك 

 جهانگير پيروز با باد و دم چو بشنيد كامد ز راه حرم

 ابا بدره و برده و تاج و گاه پذيره شدش با فراوان سپاه

 همان گفت بدخواه او گشت باد سكندر بديدار او گشت شاد

 و سپاه بدان تا بر آسود شاه مصر اندرون بود يك سال شاهه ب

 شمارخردمند و با لشكرى بى زنى بود در اندلس شهريار

 ز روى بهى يافته كام و سود جهانجوى بخشنده قيدافه بود

 كه مانند صورت نگارد درست ز لشكر سوارى مصّور بجست

 وزين مرز و از ما مبر هيچ نام بدو گفت سوى سكندر خرام

 تا چون برآيدت دست بكردار ژرفى نگه كن چنان چون كه هسته ب

 يكى صورت آرا ز سر پاى اوى ز رنگ و ز چهر و ز باالى اوى

 بفرمان مهتر ميان را ببست نگارنده بشنيد زو بر نشست

 بر قيصر اسكندر ارجمند مصر آمد از اندلس چون نونده ب

 

 پادشاهی اسکندر

 سپاه کشیدن اسکندر سوی مصر  – 21بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بياورد قرطاس و ديباى چين چه برگاه ديدش چه بر پشت زين

 نگاريد و ز جاى برگشت زود كه بود نگار سكندر چنان هم

 غمى گشت و بنهفت و دم در كشيد چو قيدافه چهر سكندر بديد

 كه قيدافه را بر زمين كيست جفت سكندر ز قيطون بپرسيد و گفت

 چنو نيست اندر جهان كامگار بدو گفت قيطون كه اى شهريار

 مگر بازجويد ز دفتر بسى شمار سپاهش نداند كسى

 ز آهستگى هم ز بايستگى بزرگى و شايستگىز گنج و 

 نبينى بمانند او در جهان گفتار نيكى گمانه راى و به ب

 كه نبسايد آن هم ز چنگ پلنگ يكى شارستان كرده دارد ز سنگ

 برين هم نشانست پهناى اوى زمين چار فرسنگ باالى اوى

 نيست سخنهاى او در جهان تازه گر از گنج پرسى خود اندازه نيست
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 بفرمود تا پيش او شد دبير سكندر چو بشنيد از يادگير

 ز شيراوژن اسكندر شهرگير بر حرير يىنوشتند پس نامه

 شده نام او در بزرگى بلند هوشمندنزديك قيدافه ه ب

 ماه و گردان سپهر ۀفروزند نخست آفرين خداوند مهر

 فزونى كسى را دهد كش سزاست خداوند بخشنده و داد و راست

 گراينده گشتيم بزم ترا تندى نجستيم رزم تراه ب

 درخشان شود راى تاريك تو چو اين نامه آرند نزديك تو

 بدانى كه با ما ترا نيست تاو ساوفرستى بفرمان ما باژ و 

 توانايى و پاك دينى كنى خردمندى و پيش بينى كنى

 نبينى جز از گردش روزگار كاره و گر هيچ تاب اندر آرى ب

 خود آموزگارت نبايد ز دور چو اندازه گيرى ز دارا و فور

 نهادند مهرى بروبر ز مشك چو از باد عنوان او گشت خشك

 بفرمان آن نامبردار شاه راهه تگاور ببيامد هيون 

 ز گفتار او در شگفتى بماند او بخواند ۀچو قيدافه آن نام

 بدان دادگر كو زمين گستريد پاسخ نخست آفرين گستريده ب

 دارا و بر نامداران سنده ب ترا كرد پيروز بر فور هند

 از ان نامداران شمشير كش پيروزى اندر سرت گشت كشه ب

 بسر بر ز پيروزه افسر نهى چو ايشان برابر نهى مرا با

 

 پادشاهی اسکندر

 نامه اسکندر نزد قیدافه  – 21بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همان لشكر و گنج شاهنشهى مرا زان فزونست فّر و مهى

 بترسم ز تهديد و پيچان شوم كه من قيصران را بفرمان شوم

 كه بر هر سرى شهريارى سرست هزاران هزارم فزون لشكرست

 نشستنماند برين بوم جاى  و گر خوانم از هر سوى زير دست

 چو آيد ازين مرز با لشكرى يكى گنج در پيش هر مهترى

 ز دارا شدستى خداوند الف تو چندين چه رانى زبان بر گزاف

 هيونى برافگند بر سان باد بران نامه بر مهر زّرين نهاد
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 بزد ناى رويين و لشكر براند او بخواند ۀچو اسكندر آن نام

 چو آمد سوى مرز او با سپاه راهه همى رفت يك ماه پويان ب

 ابا لشكر و گنج و گسترده كام نامه يكى پادشا بود فريان ب

 او نديدى پلنگ ۀسرا پرد يكى شارستان داشت با ساز جنگ

 بران باره دژ گذشتى سوار بياورد لشكر گرفت آن حصار

 بياورد عّراده و منجنيق سكندر بفرمود تا جاثليق

 شهر اندر آمد سپاه ارجمنده ب يك هفته بستد حصار بلنده ب

 بفرمود كز كس نريزند خون شهر اندرونه سكندر چو آمد ب

 شهر فريان بدو شاد بودبدين  يكى پور قيدافه داماد بود

 قيدافه گشته بلنده كالهش ب بدو داده بد دختر ارجمند

 بدو داده فريان دل و چشم و گوش كه داماد را نام بد قيدروش

 دستش زن و شوى گشته اسيره ب يكى مرد بد نام او شهرگير

 بجستش كه درمان آن كار چيست سكندر بدانست كان مرد كيست

 بدو داد فرمان و تاج و سرير شد وزير بفرمود تا پيش او

 يكى راى زن مرد گسترده كام خردمند را بيطقون بود نام

 ترا خوانم اسكندر فيلقوس پيشت عروسه بدو گفت كايد ب

 چو من پيشت آيم كمر بر ميان تو بنشين به آيين و رسم كيان

 ببّرد دژ آگاه جنگى ز دوش بفرماى تا گردن قيدروش

 

 پادشاهی اسکندر

 گرفتار شدن پسر قیدافه به دست رومیان  – 22بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  نسخه مسکو ( بر اساس ه )شاهناممتن 
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 نمايم فراوان ترا كهترى خواهشگرىه پيشت به ب من آيم

 منه چو خواهش فزايم ببخشى ب انجمننشستنگهى ساز بى

 ندانست كان را چه باشد نهفت شد آن مرد دستور با درد جفت

 كه اين كار بايد كه ماند نهان ازان پس بدو گفت شاه جهان

 برانسخنهاى قيدافه چندى  مرا چون فرستادگان پيش خوان

 كه رو نامه بر زود و پاسخ بيار ده سوار مرا شاد بفرست با

 بفرمان برين چاره افسون كنم بدو بيطقون گفت كايدون كنم

 شب تيره از بيم شد ناپديد شبگير خورشيد خنجر كشيده ب

 پر از شرم رخ دل پر از آب خون نشست از بر تخت بر بيطقون

 گشاده در چاره و بسته در پيش اندرون با كمره سكندر ب

 بياورد گريان گرفته اسير چو آن پور قيدافه را شهر گير

 چنگه گرفته جوان چنگ او را ب زنش هم چنان نيز با بوى و رنگ

 كش از درد چندين ببايد گريست سبك بيطقون گفت كين مرد كيست

 قيدروش امكه من پور قيدافه چنين داد پاسخ كه باز آر هوش

 كه دارد پس پرده من نهفت دخت فريان مرا نيست جفت جزين

 برم تا بدارمش چون جان خويش بر آنم كه او را سوى خان خويش

 تيره روان خسته از اختر و تن ب اسيرم كنون در كف شهر گير

 سرش گشت پر درد و دل پر از خون چو بشنيد زو اين سخن بيطقون

 اين هر دو را خاك بايد نهفتكه  دژخيم گفته بر آشفت از ان پس ب

 شمشير هندى بزن گردنشه ب چنين هم ببند اندرون با زنش

 بدو گفت كاى شاه قيصر نژاد سكندر بيامد زمين بوس داد

 سر افراز گردم بهر انجمن منه اگر خون ايشان ببخشى ب

 كه نپسندد از ما جهان آفرين كينه چه بّرى ب گناهانسر بى
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 كه آزاد كردى دو تن را ز خون بيدار دل بيطقونبدو گفت 

 كه بردى سرى دور مانده ز دوش سبك بيطقون گفت با قيدروش

 مادرت بر بيش و كمه بخواند ب همه فرستم كنون با تو او را ب

 كسى را ندّرد بدين جنگ پوست اگر ساو و باژم فرستد نكوست

 گر سور من كه گويد بدو رزم نگه كن بدين پاك دستور من

 پاداش پيچد دل راد مرده ب تو آن كن ز خوبى كه او با تو كرد

 بخوبى و را بازگردان ز راه چو اين پاسخ نامه يابى ز شاه

 كه زو بر ندارم دل و چشم و گوش چنين گفت با بيطقون قيدروش

 كزو يافتم جفت و شيرين روان چگونه مر او را ندارم چو جان

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  51
 

 
 

 

 ز مردان رومى چنانچون سزيد جهانجوى ده نامور برگزيد

 نگه داشتندى همه راز اوى كه بودند يك سر هم آواز اوى

 مخوانيد ما را جز از بيطقون اندرونراه ه چنين گفت كاكنون ب

 سكندر سپرده بدو چشم و گوش همى رفت پيش اندرون قيدروش

 كوهى رسيدند سنگش بلوره ب چو آتش همى راند مهتر ستور

 فراوان گيا بود بر كوهسار دارميوه يىبدو در ز هر گونه

 بران بوم و بر كاندر و بود شاه راهه برفتند زانگونه پويان ب

 ز بهر پسر پهن بگشاد گوش چو قيدافه آگه شد از قيدروش

 همه نامداران و نيك اختران پذيره شدش با سپاهى گران

 پياده شد و آفرين گستريد پسر نيز چون مادرش را بديد

 همى راند و دستش گرفته بدست بفرمود قيدافه تا بر نشست

 ناپديدهمى گفت و رنگ رخش  بدو قيدروش آنچ ديد و شنيد

 نماند افسر و تخت و لشكر نه گنج كه بر شهر فريان چه آمد ز رنج

 رها كرد ز اسكندر فيلقوس مرا اين كه آمد همى با عروس

 آتش بسوزد تنمه زنند و ب و گر نه بفرمود تا گردنم

 برو هيچ مشكن بخواهش سخن كنون هرچ بايد بخوبى بكن

 گشت زان درد زير و زبردلش  چو بشنيد قيدافه اين از پسر

 تخت گرانمايگان بر نشانده ب از ايوان فرستاده را پيش خواند

 

 اسکندرپادشاهی 

 رفتن اسکندر به فرستادگی سوی قیدافه  – 23بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 جايگه ساختش وريكى مايه فراوان بپرسيد و بنواختش

 ز پوشيدنى هم ز گستردنى خوردنى يىفرستاد هر گونه

 درگاه شاهه بپرسش بيامد ب بشد آن شب و بامداد پگاه

 بر اسپش ز درگاه بگذاشتند برداشتندپرستندگان پرده 

 ز ياقوت و پيروزه بر سرش تاج چو قيدافه را ديد بر تخت عاج

 فراوان پرستنده گردش بپاى ز زربفت پوشيده چينى قباى

 نشستن گهش را ستونها بلور رخ شاه تابان بكردار هور

 گهر هاىبرو بافته دانه زره زبر پوششى جزع بسته ب

 بپاى اندر آن گلشن زرنگار طوق و با گوشوارپرستنده با 

 فراوان نهان نام يزدان بخواند سكندر بدان در شگفتى بماند

 چيزه نيامد و را روم و ايران ب نشستن گهى ديد مهتر كه نيز

 چنانچون بود مردم چاپلوس بر مهتر آمد زمين داد بوس

 بپرسيد بسيار و بنشاختش ورا ديد قيدافه بنواختش

 گه بار بيگانه اندر گذشت خورشيد تابان ز گنبد بگشت چو

 خواستندپرستنده رود و مى بفرمود تا خوان بياراستند

 همه پيكرش زّر و كوكبش عاج نهادند يك خانه خوانهاى ساج

 و چون خوردنى خورده شد آوردمى خورشهاى بسيار آورده شد

 كردند يادنخستين ز قيدافه  طبقهاى زّرين و سيمين نهاد

 فزون كرد سوى سكندر نگاه مى خوردن اندر گرانمايه شاهه ب

 نوشته برو صورت دلپذير گنجور گفت آن درخشان حريره ب

 تندى برو هيچ مبساى دسته ب به پيش من آور چنان هم كه هست

 چو ديدش نگه كرد ز اندازه بيش بياورد گنجور و بنهاد پيش

 ازان صورت او را جدايى نديد چهر سكندر نكو بنگريده ب
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 بران لشكر نامور مهترست بدانست قيدافه كو قيصرست

 دلير آمدست اندرين انجمن كرده از خويشتن ىافرستاده

 بگو تا سكندر چه دادت پيام بدو گفت كاى مرد گسترده كام

 سخن گفت با من ميان مهان چنين داد پاسخ كه شاه جهان

 كه جز راستى در زمانه مجوى بگوى كه قيدافه پاك دل را

 نگه دار بيدار پيمان من نگر سر نپيچى ز فرمان من

 بيارم يكى لشكرى دل گسل دله و گر هيچ تاب اندر آرى ب

 جنگ آمدن تيز نشتافتمه ب نشان هنرهاى تو يافتم

 جهان ايمن از راى باريك تست خردمندى و شرم نزديك تست

 بدانى كه با ما ندارى تو تاو باژ و ساوكنون گر نتابى سر از 

 چو پيچى سر از كّژى و كاستى جز خوبى و راستىه نبينى ب

 جز خامشى چاره آن نديده ب بر آشفت قيدافه چون اين شنيد

 بياساى با مردم دلپذير بدو گفت كاكنون ره خانه گير

 ببرگشتنت راى فّرخ نهم چو فردا بيايى تو پاسخ دهم

 همه شب همى ساخت درمان خويش بيامد سوى خان خويشسكندر 

 چو ديبا فروزنده شد دشت و راغ چو برزد سر از كوه روشن چراغ

 دو لب پر ز خنده دل از غم تباه سكندر بيامد بران بارگاه

 بپرسيد و بردش بر شهريار فرستاده را ديد ساالر بار

 خانه بود نشستش بلورين يكى همه كاخ او پر ز بيگانه بود

 ميان اندرون گوهر شاهوار عقيق و زبرجد بر و بر نگار

 ز جزع و ز پيروزه او را عمود زمينش همه صندل و چوب عود

 ازان فّر و اورنگ و آن دستگاه سكندر فرو ماند زان جايگاه

 نبيند چنين جاى يزدان پرست همى گفت كاينت سراى نشست



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  53
 

 
 

 

 نهادند زّرين يكى زيرگاه نزديك شاهه خرامان بيامد ب

 جزع اندرونه چرا خيره ماندى ب بدو گفت قيدافه اى بيطقون

 كه آسيمه گشتى بدين مايه بوم رومه همانا كه چونين نباشد ب

 تو اين خانه را خوار مايه مدار سكندر بدو گفت كاى شهريار

 كه ايوان تو معدن گوهرست ز ايوان شاهان سرش برترست

 بازار اوىه دلش گشت خّرم ب قيدافه از كار اوىبخنديد 

 فرستاده را تنگ بنشاند پيش ازان پس بدر كرد كسهاى خويش

 همت بزم و رزمست و هم نعم و بوس بدو گفت كاى زاده فيلقوس

 روان پر ز درد و رخان الژورد سكندر ز گفتار او گشت زرد

 اندر خوردچنين گفتن از تو نه  بدو گفت كاى مهتر پر خرد

 چنين تخمه فيلقوسم مخوان منم بيطقون كدخداى جهان

 كه با من نبد مهترى نامدار سپاسم ز يزدان پروردگار

 تنم را ز جان زود كردى تهى شاه جهان آگهىه كه بردى ب

 لبت را بپرداز كاسكندرى بدو گفت قيدافه كز داورى

 منماى خشمز چاره بياساى و  چشمه اگر چهره خويش بينى ب

 نوشته برو صورت دلپذير بياورد و بنهاد پيشش حرير

 نبودى جز اسكندر شهريار كه گر هيچ جنبش بدى در نگار

 برو تيره شد روز چون تيره شب سكندر چو ديد آن بخاييد لب

 مبادا كه باشد كس اندر جهان در نهان خنجرىچنين گفت بى

 پيش من بر برتحمايل بدى  بدو گفت قيدافه گر خنجرت

 نه جاى نبرد و نه راه گريز نه نيروت بودى نه شمشير تيز

 بمردى بود خواستار جهان سكندر بدو گفت هر كز مهان

 گيتى نگردد بلنده كه بد دل ب نبايد كه پيچد ز راه گزند



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  54
 

 
 

 

 همه خانه گشتى چو درياى خون اگر با منستى سليحم كنون

 مى پيش بدخواه خويشبدّريد ترا كشتمى گر جگرگاه خويش
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 ازان مردى و تند گفتار اوى بخنديد قيدافه از كار اوى

 كشبمردى مگردان سر خويش  بدو گفت كاى خسرو شيرفش

 نه داراى داراب و گردان سند نه از فّر تو كشته شد فور هند

 ز اختر ترا بيشتر بود بهر كه برگشت روز بزرگان دهر

 كه مهتر شدى بر زمان و زمين بمردى تو گستاخ گشتى چنين

 وزو دار تا زنده باشى سپاس همه نيكويها ز يزدان شناس

 همى گفت و گوى تو راستنبينم  دانش كه گيتى مراسته تو گويى ب

 چو آيى چنين در دم اژدها كجا آورد دانش تو بها

 سازى از خويشتن يىفرستاده روز جوانى كفنه بدوزى ب

 نه بر خيره با مهتر آويختن مرا نيست آيين خون ريختن

 ببخشايد از داد و دانا بود كارى توانا بوده چو شاهى ب

 فرجام گاهه آتش نبيند بجز  چنان دان كه ريزنده خون شاه

 چو رفتى يكى كار برساز نو شادى بروه تو ايمن بباش و ب

 ترا خاك داند كه اسكندرى پيغمبرىه كزين پس نيايى ب

 كه از چهر او من ندارم نشان ندانم كسى را ز گردنكشان

 نزديكى يادگيره نهاده ب نگاريده هم زين نشان بر حرير

 كزو ايمنى باشد اندر هراس شناسبرو راند هم حكم اختر 

 زنه مرد و به زمانه بگويد ب چو بخشنده شد خسرو راى زن

 

 پادشاهی اسکندر

 پند دادن قیدافه اسکندر را   – 24بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 برين هم نشان دور بنشانمت تو تا ايدرى بيطقون خوانمت

 همان نشنود نام و آواز تو بدان تا نداند كسى راز تو

 تو بايد كه باشى خداوند راى فرستمت بر نيكوى باز جاى

 شهر من و خويش و پيوند منه ب فرزند منه هرگز ب به پيمان كه

 كشور نخوانى مرا جز هماله ب نباشى بدانديش گر بدسگال

 ز تيمار و ز كشتن آزاد شد سكندر شنيد اين سخن شاد شد

 دين مسيحا و گرد نبرده ب دادار دارنده سوگند خورده ب

 پيوند توبزرگان كه باشند  كه با بوم و با ُرست و فرزند تو

 نه انديشم از كّژى و كاستى نسازم جز از خوبى و راستى

 كه اين پند بر تو نشايد نهفت چو سوگند شد خورده قيدافه گفت

 كم انديشد از دانش و پند من چنان دان كه طينوش فرزند من

 نبايد كه داند ز نزديك و دور يكى بادسارست داماد فور

 دل دوستىه گر ايدونك با او ب كه تو با سكندر ز يك پوستى

 جنگ آسمان بر زمين آورده ب كه او از پى فور كين آورد

ز تيمار گيتى مبر هيچ نام ايوان خرامه كنون شاد و ايمن ب                   
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 رها گشته از شاه دانش پژوه سكندر بيامد دلى همچو كوه

 نبرداشت هرگز دل از آرزوى نبودش ز قيدافه چين در بروى

 نزديك شاهه ز ايوان بيامد ب ببود آن شب و بامداد پگاه

 همه گرد بر گرد او رسته بود سپهدار در خان پيل استه بود

 زر اندرون چند گونه گهره ب خانه را پيكر از جزع و زرسر 

 دو فرزند بايسته در پيش اوى مشك بوى ۀپيش اندرون دسته ب

 نهاده بگفتار قيدافه گوش چو طينوش اسپ افگن و قيدروش

 و دادگر اختركه اى شاه نيك مادر چنين گفت كهتر پسره ب

 خشنود با رهنمونشود شاد و  چنان كن كه از پيش تو بيطقون

 ور از دشمنان نيز نشماردش ره بر كسى تا نيازاردشه ب

 بر آنم كه روشن روان من اوست كه زنده كن پاك جان من اوست

 كه او را بزرگى بر افزون كنم بدو گفت مادر كه ايدون كنم

 كه پيدا كن اكنون نهان از نهفت اسكندر نامور شاه گفته ب

 چه رانى تو از شاه و دستور كيست چيسته سكندر بچه خواهى و راى 

 نزد تو شد بودن من درازه ب سكندر بدو گفت كاى سرفراز

 وگر دير مانى بيارم سپاه مرا گفت رو باژ مرزش بخواه

 نه زور و نه شاهى نه گنج و نه بخت نمانم بدو كشور و تاج و تخت

 

  

 پادشاهی اسکندر

 چاره نمودن اسکندر با طینوش  – 25بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  58
 

 
 

 

 بكردار باد دمان بر دميد چو طينوش گفت سكندر شنيد

 ترا مردم از مردمان نشمرد خردبدو گفت كاى ناكس بى

 بر شاه منشين و منماى دست ندانى كه پيش كه دارى نشست

 نگويى مرا خود كه شاه تو كيست كنداوريستسرت پر ز تيزى و 

 سرت كند مى چون ترنجى ز بار اگر نيستى فّر اين نامدار

 لشكر نمايم ز تن كرده دوره ب هم اكنون سرت را من از درد فور

 كه آسيمه بر گشت جنگى سرش يكى بانگ بر زد برو مادرش

 فرستاد دوستبران درگه او را  طينوش گفت اين نه گفتار اوسته ب

 هامون برنده ز پيش نشستن ب بيرون برنده بفرمود كو را ب

 ديو ساز دانشكه طينوش بى رازه چنين گفت پس با سكندر ب

 يىبسازد گزندى و پتياره يىنبايد كه اندر نهان چاره

 نگه كن بدين تا چه اندر خورد تو دانش پژوهى و دارى خرد

 چو طينوش را باز خوانى رواست سكندر بدو گفت كين نيست راست

 بران نامور زيرگاهش نشاند جهاندار فرزند را باز خواند

 اگر كام دل خواهى آرام دار سكندر بدو گفت كاى كامگار

 سخن هرچ گويى پذيرم همى من از تو بدين كين نگيرم همى

 كجا شاد با تاج و با افسرست مرا اين نژندى ز اسكندرست

 كه از نامور مهترى باژ خواه فرستد مرا نزد شاهبدين سان 

 

 پادشاهی اسکندر

 اسکندرپاسخ طینوش به   – 26بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  59
 

 
 

 

 و بر من آيد ز دشمن پديدابر  بدان تا هران بد كه خواهد رسيد

 يكى شاه را راى فّرخ نهم ورا من بدين زود پاسخ دهم

 نزد تو آرم بجاى نشسته ب اگر دست او من بگيرم بدست

 تخت و كالهنه شمشير بينى نه  بدان سان كه با او نبينى سپاه

 چو بپسندى اين نيك خواهى مرا چه بخشى تو زين پادشاهى مرا

 شنيدم نبايد كه گردد كهن چو بشنيد طينوش گفت اين سخن

 بكوشى و پاكيزه راى آورى گرين را كه گفتى بجاى آورى

 ز اسپان و مردان خسرو پرست من از گنج و ز بدره و هرچ هست

 تو باشى جهانگير و نيكى شناس ترا بخشم و نيز دارم سپاس

 بدين مرز گنجور باشى مرا يكى پاك دستور باشى مرا

 برين عهد بگرفت دستش بدست سكندر بيامد ز جاى نشست

 بدين جادوى بر چه افسون كنى بپرسيد طينوش كاين چون كنى

 راهه تو بايد كه با من بيايى ب بدو گفت چون باز گردم ز شاه

 همه نامدار از در كار زار سوارى هزارز لشكر بيارى 

 نشانم ترا در كمين با سپاه راهه بجايى يكى بيشه ديدم ب

 ببينم روان بدانديش اوى شوم من ز پيش تو در پيش اوى

 كزان پس نينديشى از چيز نيز بگويم كه چندين فرستاد چيز

 نيارم شدن در ميان سپاه فرستاده گويد كه من نزد شاه

 شود نزد طينوش با بخردان شاه بيند كه با موبداناگر 

 گنج آراسته يىز هر گونه چو بيندش بپذيرد اين خواسته

 اگر باز گردد گشادست راه سپاهبيايد چو بيند ترا بى

 نه انديشد از رنگ و بازار من چو او بشنود خوب گفتار من

 و تاج و تخت خواهدز گنجور َمى بيايد بران سايه زير درخت



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  61
 

 
 

 

 برآسايد از گردش روزگار گردش درآره تو جنگى سپاهى ب

 نجويد ازان پس كس آرام تو مكافات من باشد و كام تو

 پرستنده و اسپ آراسته كه آيد بدستت بسى خواسته

 بسان يكى سرو آزاد شد چو طينوش بشنيد زان شاد شد

 روزم سپيدكه گردد بدو تيره  چنين داد پاسخ كه دارم اميد

 خونى كه او ريخت اندر جهانه ب دام من آويزد او ناگهانه ب

 چو فور دلير آن سرافراز هند چو داراى دارا و گردان سند

 او بديد ۀچشم و دلش چاره ب چو قيدافه گفت سكندر شنيد

 دو بّسد نهان كرد زير قصب بخنديد زان چاره در زير لب

 انديشه بد جان تاريك اوىپر  سكندر بيامد ز نزديك اوى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  61
 

 
 

 

 چو خورشيد بنمود چينى طراز همى چاره جست آن شب دير ياز

 شد پرنيانى بنفشنگونسار  بر افراخت از كوه زّرين درفش

 پرستنده برخاست از بارگاه نزديك شاهه سكندر بيامد ب

 جهانجوى پيش سپهبد چميد رسمى كه بودش فرود آوريده ب

 فرستاده را پيش او تاختند ز بيگانه ايوان بپرداختند

 كه با راى تو مشترى باد جفت چو قيدافه را ديد بر تخت گفت

 دارنده كو بر زبانم گواسته ب فرمان راسته دين مسيحا به ب

 بجان و سر شهريار سترگ و دين و صليب بزرگ به آيين

 كزين پس مرا خاك در اندلس زّنار و شّماس و روح القدسه ب

 نياميزم از هر درى نيز رنگ جنگه نه بيند نه لشكر فرستم ب

 نه فرمان دهم نيز و نه خود كنم نه با پاك فرزند تو بد كنم

 چيزى جفاى تراه نجويم ب ياد دارم وفاى ترابجان 

 جاى صليب است گاهت مراه ب برادر بود نيك خواهت مرا

 يگانه دل و راست پيوند اوى نگه كرد قيدافه سوگند اوى

 پيش اندر آرايش چين نهاده ب زّرين نهاد ءهمه كاخ كرسى

 زر نشاند ءيكايك بران كرسى بزرگان و نيك اختران را بخواند

 بياورد خويشان و پيوند را ازان پس گرامى دو فرزند را

 رنجه سزد گر نباشيم چندين ب چنين گفت كاندر سراى سپنج

 

 پادشاهی اسکندر

 پیمان اسکندر با قیدافه و بازگشتن او  – 27بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  62
 

 
 

 

 مرا بهره كين آيد و كارزار نبايد كزين گردش روزگار

 زيره و گر آسمان اندر آرد ب سكندر نخواهد شد از گنج سير

 رنجه نيرزد بهمه گنج گيتى  همى رنج ما جويد از بهر گنج

 نه بر پادشاهى كنم كار تنگ برآنم كه با او نسازيم جنگ

 سرش بر فرازيم و پندش دهيم يكى پاسخ پندمندش دهيم

 به بيند پس از پند من بند من اگر جنگ جويد پس از پند من

 كه بخشايش آرد برو چرخ و ماه از ان سان شوم پيش او با سپاه

 بماند مگر دوستى در ميان ازين آزمايش ندارد زيان

 مرا اندرين راى فّرخ نهيد چه گوييد و اين را چه پاسخ دهيد

 همى پاسخ پادشا ساختند همه مهتران سر برافراختند

 ندارد كسى چون تو مهتر بياد بگفتند كاى سرور داد و راد

 خنك شهر كش چون تو مهتر بود نگويى مگر آنك بهتر بود

 چه خواهد جزين مردم پارسا پادشااگر دوست گردد ترا 

 نيرزد همه گنجها رنج تو نه آسيب آيد بدين گنج تو

 شمشير دريا كند روى بومه ب چو اسكندرى كو بيايد ز روم

 نيرزد پشيز اهمه چيز دني چيزه همى از درت باز گردد ب

 نه واال بود مردم كينه جوى جز از آشتى ما نبينيم روى

 پسنديده و پاك دل موبدان بخردان چو بشنيد گفتار آن

 بياورد با ياره و طوق زر در گنج بگشاد و تاج پدر

 كسى گوهرش را ندانست ارز يكى تاج بد كاندران شهر و مرز

 هرانكس كه دارد جزو نارواست بهاستفرستاده را گفت كين بى

 ز فرزند پر مايه بگزيدمش تاج مهان چون سزا ديدمشه ب

 نيكبخت ۀببستى گشايند هفتاد لخته بودش بيكى تخت 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  63
 

 
 

 

 چاره سر شوشها تافتهه ب به پيكر يك اندر دگر بافته

 ندانست كس گوهرش را بها سر پايها چون سر اژدها

 همان سرخ ياقوت بد زين شمار ازو چار صد گوهر شاهوار

 رنگه چو يك دانه نار بودى ب سنگه مثقال هر يك به دو بودى ب

 سبزى چو قوس قزح نابسوده ب برو چار صد پاره بودزمّرد 

 دله زنى بود چون موج دريا ب گشاده شتربار بودى چهل

 چه دندان درازيش بد ميل ميل دگر چار صد تاى دندان پيل

 از ان چار صد پوست بد بر سرى پلنگى كه خوانى همى بر برى

 او پر نگار رنگهمه رنگ و بى ز چرم گوزن ملّمع هزار

 كه آهو و را پيش ديدى ز تير دگر صد سگ و يوز نخچير گير

 او همى راند پيش ۀپرستند بياورد زان پس دو صد گاوميش

 همان تختها كرده از چوب شيز ز ديباى خز چار صد تخته نيز

 كه ُمهر اندرو گيرد و رنگ زر دگر چار صد تخته از عود تر

 ميدان ببردند با خواستهز  صد اسپ گرانمايه آراسته

 بفرمود با جوشن كارزار همان تيغ هندى و رومى هزار

 گنجور فرمود كاكنون مه ايسته ب همان خود و مغفر هزار و دويست

 بگويش كه شبگير بر ساز كار همه پاك بر بيطقون بر شمار

 چو كافور شد روى چرخ بنفش سپيده چو برزد ز باال درفش

 ز درگاه برخاست آواى كوس كوه چون سندروسزمين تازه شد 

 دستورى بازگشتن بجاىه ب اسپ اندر آورد پاىه سكندر ب

 درگاه قيدافه رانده از ايوان ب چو طينوش جنگى سپه بر نشاند

 چرخ را پود باش ۀبجان تار قيدافه گفتند پدرود باشه ب

 ههمى راند تا پيش آن رزمگا منزل سپاهه برين گونه منزل ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  64
 

 
 

 

 سكندر كه با بخت همراه بود كه لشكر گه نامور شاه بود

 كه آب روان بود و جاى درخت سكندر بران بيشه بنهاد رخت

 چو آسوده گردى مى و جام گير طينوش گفت ايدر آرام گيره ب

 ز هر گونه پاكيزه راى آورم جاى آورمه شوم هرچ گفتم ب

 يك سر ز جاى سپاهش برفتند پرده سراىه سكندر بيامد ب

 پيراستنده كاله كيانى ب ز شادى خروشيدن آراستند

 كه دانست كش باز بينند روى كه نوميد بد لشكر نامجوى

 يكايك نهادند سر بر زمين سپه با زبانها پر از آفرين

 ازان نامداران رومى هزار ز لشكر گزين كرد پس شهريار

 پرخاش جوىبرفتند گردان  زره دار با گرزه گاوروى

 كشيدند صف با سليح نبرد همه گرد بر گرد آن بيشه مرد

 همى جنگ راى آيدت گر گريز سكندر خروشيد كاى مرد تيز

 پشيمان شد از دانش و راى خويش بلرزيد طينوش بر جاى خويش

 ستايش گزينى به از سرزنش بدو گفت كاى شاه برتر منش

 كن و راستى را بكوشبزرگى  چنان هم كه با خويش من قيدروش

 نگفتى كه از راستى نگذرم؟ نه اين بود پيمانت با مادرم

 چرا سست گشتى بدين مايه كار سكندر بدو گفت كاى شهريار

 نيازارد از من كسى زان تبار ز من ايمنى بيم در دل مدار

 نه نيكو بود شاه پيمان شكن نگردم ز پيمان قيدافه من

 زمين را ببوسيد و زارى نمود زودپياده شد از باره طينوش 

 بدان گونه كو گفت پيمان ببست جهاندار بگرفت دستش بدست

 من از تو ندارم بدل هيچ كين بدو گفت منديش و رامش گزين

 دست تو دسته من اندر نهادم ب چو مادرت بر تخت زّرين نشست



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  65
 

 
 

 

 بدست تو اندر نهم هم چنين بگفتم كه من دست شاه زمين

 نه خوب آيد از شاه گفتار خام روز پيمان من شد تمامهمان 

 خوبى بسى داستانها زدمه ب سكندر منم و ان زمان من بدم

 شاه بود ۀكه اندر كفت پنج همان روز قيدافه آگاه بود

 بياراى زير ُگَلْفشان درخت پرستنده را گفت قيصر كه تخت

 خواستندرود و مى ۀنوازند بفرمود تا خوان بياراستند

 ز رومى و چينى و از پهلوى بفرمود تا خلعت خسروى

 كرا در خور آمد كاله و كمر ببخشيد يارانش را سيم و زر

 كه اين بيشه دورست راه تو نيست طينوش فرمود كايدر مه ايسته ب

 جهاندار و بينا دل و راى زن قيدافه گوى اى هشيوار زنه ب

 اممهر تو آگندهه را ب روان امبدارم وفاى تو تا زنده

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  66
 

 
 

 

 شهر برهمن رسيده دمان تا ب و ز ان جايگه لشكر اندر كشيد

 بپرسد ز پرهيزگاران سخن بدان تا ز كردارهاى كهن

 راهه كه آورد زان روى لشكر ب برهمن چو آگه شد از كار شاه

 شدند اندران آگهى همگروه پرستنده مرد اندر آمد ز كوه

 نزد سكندر سر موبدانه ب بخردان يىنوشتند پس نامه

 ز داننده بر شهريار جهان سر نامه بود آفرين نهان

 و دستگاهافزايش و دانش ه ب كه پيروز گر باد همواره شاه

 را داد يزدان جهان بزرگو ت دگر گفت كاى شهريار سترگ

 نشست پرستندگان خداى راى ارزچه دارى بدين مرز بى

 نزد تو كاسته ست گمانخرد بى ستگرين آمدنت از پى خواسته

 ز دانش روانها پر از رامش است بر ما شكيبايى و دانش است

 را ز دانش رسد نيز بد نه كسى شكيبايى از ما نشايد ستد

 پراگنده از روزگار دمه نبينى جز از برهنه يك رمه

 تخم گياها نياز آيدته ب اگر بودن ايدر دراز آيدت

 ز بيخ گيا بر ميانش ازار فرستاده آمد بر شهريار

 و رامشى برگزيد آزارىبى سكندر فرستاده و نامه ديد

 فيلسوفان رومى براندخود و  سپه را سراسر هم آنجا بماند

 راهه پذيره شدندش يكايك ب پرستنده آگه شد از كار شاه

 

 پادشاهی اسکندر

 رفتن اسکندر به شهر برهمنان  – 28بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه نه گنج بدشان نه كشت و درود چيزى كه بود مايهببردند بى

 بران بر منش شهريار زمين يكايك برو خواندند آفرين

 بران گونه آواز ايشان شنيد سكندر چو روى برهمن بديد

 بره و جان ز دانش ب برتنان بى و سر دوان و برهنه تن و پاى

 بر آسوده از رزم و روز نبرد ز برگ گيا پوشش از تخم خورد

 هر جاى گشته گروهه برهنه ب خور و خواب و آرام بر دشت و كوه

 ز تخم گيا رسته بر كوهسار همه خوردنيشان بر ميوه دار

 گيا پوشش و خوردن آژير بود ازار يكى چرم نخچير بود

 از آسايش روز ننگ و نبرد سكندر بپرسيدش از خواب و خورد

 از خوردنى نيازيمهمه بى ز پوشيدنى و ز گستردنى

 پوشش بسىه نبايد كه نازد ب برهنه چو زايد ز مادر كسى

 همه جاى ترس است و تيمار و باك و ز ايدر برهنه شود باز خاك

 كى آيد زمانتا  بانبره ديده زمين بستر و پوشش از آسمان

 نيزه كه آن چيز كوشش نيرزد ب چيزه جهانجوى چندين بكوشد ب

 ازو بازماند زر و تاج و گنج چنو بگذرد زين سراى سپنج

 خاك اندر آيد سر و گاه اوىه ب چنان دان كه نيكيست همراه اوى

 فزون آشكارا بود گر نهان سكندر بپرسيد كاندر جهان

 چيزه كزان پس نيازش نيايد ب مرده نيزهمان زنده بيش است گر 

 تو گر مرده را بشمرى صد هزار چنين داد پاسخ كه اى شهريار

 خنك آنك در دوزخ افگنده نيست ازان صد هزاران يكى زنده نيست

 ديگر سپرده يكى رفت و نوبت ب ببايد همين زنده را نيز مرد

 آفتاببر همى  روه بتابد ب گر آب تربپرسيد خشكى فزون

 كه هم آب را خاك دارد نگاه شاهه برهمن چنين داد پاسخ ب
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 بروى زمين بر گنهكار كيست بپرسيد كز خواب بيدار كيست

 ندانند كاندر جهان بر چيند كه جنبندگانند و چندى زيند

 گوىكه اى پاك دل مهتر راست برهمن چنين داد پاسخ بدوى

 و آزش خرد گم بودكه از كين  گنهكارتر چيز مردم بود

 تن خويشتن را نگه كن نخست چو خواهى كه اين را بدانى درست

 تو گويى سپهر روان خويش تست كه روى زمين سربسر پيش تست

 ز خاك سيه مغز بيرون كنى همى راى دارى كه افزون كنى

 مگر زين سخن باز گردى بخوى روان ترا دوزخ است آرزوى

 هر جاى همراه كيسته كّژى به ب كيستدگر گفت بر جان ما شاه 

 كين و جاى گناه ۀسر ماي چنين داد پاسخ كه آز است شاه

 كش از بهر بيشى ببايد گريست بپرسيد خود گوهر از بهر چيست

 دو ديوند بيچاره و ديو ساز چنين داد پاسخ كه آز و نياز

 شب خوابيكى از فزونيست بى يكى را ز كّمى شده خشك لب

 خنك آنك جانش پذيرد خرد همان هر دو را روز مى بشكرد

 رخساره شد چون گل شنبليده ب سكندر چو گفتار ايشان شنيد

 همان چهر خندان پر از تاب كرد دو رخ زرد و ديده پر از آب كرد

 ماه كه حاجت چه باشد شما را ب بپرسيد پس شاه فرمانروا

 برانديشم از رنج خويشنه هرگز  ندارم دريغ از شما گنج خويش

 در مرگ و پيرى تو بر ما ببند بگفتند كاى شهريار بلند

 كاره كه با مرگ خواهش نيايد ب چنين داد پاسخ و را شهريار

 كه گرز آهنى زو نيابى رها چه پرهيزى از تيز چنگ اژدها

 هم از روز پيرى نيابد جواز ما بر درازه جوانى كه آيد ب

 جهاندار و دانا و فرمانروا پادشابرهمن بدو گفت كاى 
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 ز پيرى بتر نيز پتياره نيست چو دانى كه از مرگ خود چاره نيست

 گل زهر خيره چه بويى همى جهان را بكوشش چه جويى همى

 دشمن رسد كوشش و گنج توه ب ز تو باز ماند همين رنج تو

 ز كم دانشى باشد و ابلهى ز بهر كسان رنج بر تن نهى

 بودن چه دارى تو چندين اميده ب پيامست از مرگ موى سپيد

 كه گر بنده از بخشش كردگار چنين گفت بيدار دل شهريار

 تدبير برگشتن آسمانه ب گذر يافتى بودمى من همان

 ز بخشش بكوشش نيابد گذر كه فرزانه و مرد پرخاشخر

 كرا ز اخترش روز برگشته شد دگر هرك در جنگ من كشته شد

 كه بيدادگر كس نيابد رها بدرد و بخون ريختن بد سزا

 چو گشتند باز از ره بخردى بديدند بادافره ايزدى

 ز كار زمانه بهانه نيافت كس از خواست يزدان كرانه نيافت

 نبد آز نزديك ايشان بسى بسى چيز بخشيد و نستد كسى

 گرفتبران هم نشان راه خاور  از ان جايگه بر گرفت آزاربى
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 ز ره رنجه و مانده يك سر سپاه راهه منزل به همى رفت منزل ب

 ژرف دريا بديد كرانيكى بى ز شهر برهمن بجايى رسيد

 همى رفت با جامه و رنگ و بوى مرد پوشيده روىبسان زنان 

 نه تركى نه چينى و نه پهلوى زبانها نه تازى و نه خسروى

 بجايى نبد راه آوردنى ز ماهى ُبديشان همى خوردنى

 ز دريا همى نام يزدان بخواند شگفت اندر ايشان سكندر بماند

 ببدو پاره شد زرد چون آفتا هم انگاه كوهى بر آمد ز آب

 ديده درسته كه آن را ببيند ب سكندر يكى تيز كشتى بجست

 كه بر ژرف دريا ترا نيست راه شاهه يكى گفت زان فيلسوفان ب

 كه بهره ندارد ز دانش بسى بمان تا ببيند مر او را كسى

 بدان كشتى اندر نشستند سى ز رومى و از مردم پارسى

 چو تنگ اندر آمد گروههم انگه  يكى زرد ماهى ُبد آن لخت كوه

 هم آن كوه شد ناپديد اندر آب فرو برد كشتى هم اندر شتاب

 همى هر كسى نام يزدان بخواند سپاه سكندر همى خيره ماند

 كه داننده بر هر كسى بر مهست بدو گفت رومى كه دانش بهشت

 پر از خون شدى جان چندين سپاه اگر شاه رفتى و گشتى تباه

 يكى آبگيرى نو آمد پديد لشكر اندر كشيد و زان جايگه

 تو گفتى كه چوب چنارست سخت بگرد اندرش نى بسان درخت

 

 پادشاهی اسکندر

 رفتن اسکندر به دریای خاور  – 29بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چهل رش بپيمود پهناى اوى ز پنجه فزون بود باالى اوى

 زمينش هم از نى فرو برده پى همه خانها كرده از چوب و نى

 ز شورى نخورد آب او هر كسى نشايست بد در نيستان بسى

 كه آمد يكى ژرف دريا پديد بگذشت زان آب جايى رسيد چو

 همى مشك بوييد روى زمين جهان خّرم و آب چون انگبين

 بسى مار پيچان بر آمد ز آب بخوردند و كردند آهنگ خواب

 جهان شد بران خفتگان تار و تنگ رنگه و زان بيشه كژدم چو آتش ب

 و مردان گردبزرگان دانا  در فراوان بمرد يىبهر گوشه

 چو الماس دندانهاى دراز ز يك سو فراوان بيامد گراز

 كه با جنگ ايشان نبد زور و تاو ز دست دگر شير مهتر ز گاو

 بران نيستان آتش اندر زدند سپاهش ز دريا بيك سو شدند

 يكبارگى تنگ شد بر سپاهه ب بكشتند چندان ز شيران كه راه
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 بيامد دمان تا زمين حبش و زان جايگه رفت خورشيدفش

 سيه گشته و چشمها چون چراغ ز مردم زمين بود چون پّر زاغ

 برهنه تن و پوست و باال بلند تناور يكى لشكرى زورمند

 خروشى برآمد ز ابر سياه چو از دور ديدند گرد سپاه

 شهريار ۀو زان تيره شد ديد سپاه انجمن شد هزاران هزار

 بكشتند بسيار پرخاشخر سوى سكندر نهادند سره ب

 همى بر تن مرد بگذاشتند بجاى سنان استخوان داشتند

 كه برداشتند آلت كارزار لشكر بفرمود پس شهرياره ب

 غمى گشت زان لشكر شيرفش جنگ اندر آمد حبشه برهنه ب

 بپيچيد ديگر سر از كارزار بكشتند زيشان فزون از شمار

 كردار درياى چينه سراسر ب ز خون ريختن گشت روى زمين

 هر جاى بر توده شده ز كشته ب چو از خون در و دشت آلوده شد

 بفرمود تا آتش اندر زدند چو بر توده خاشاكها برزدند

 سكندر بپوشيد خفتان و ترگ چو شب گشت بشنيد آواز كرگ

 بسر بر سرو داشت همرنگ نيل يكى پيش رو بود مهتر ز پيل

 بسى حمله بردند و ننمود پشت ازين نامداران فراوان بكشت

 يكى آهنين كوه بد پيل گير تيره بكشتند فرجام كارش ب

 گيهان بخواندبسى نام دادار  و زان جايگه تيز لشكر براند

 

 پادشاهی اسکندر

 رفتن اسکندر به زمین حبش  – 31بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ديد اندازهنگه كرد و مردم بى چو نزديكى نرم پايان رسيد

 يكى چون يكى سرو برزازان هر  نه اسپ و نه جوشن نه تيغ و نه گرز

 برهنه سپاهى بكردار ديو چو رعد خروشان برآمد غريو

 چو باد خزان برزند بر درخت يكى سنگ باران بكردند سخت

 تو گفتى كه شد روز روشن سياه تيغ اندر آمد سپاهه تير و به ب

 سكندر برآسود و لشكر براند چو از نرم پايان فراوان بماند

 كه آن را كران و ميانه نديد شهرى رسيده بشد تازيان تا ب

 آمدند نيازو بى دلگشاده آيين همه پيش باز آمدنده ب

 ز پوشيدنيها و از خوردنى ببردند هر گونه گستردنى

 بر اندازه بر پايگه ساختشان سكندر بپرسيد و بنواختشان

 سپاهش نجست اندر آن شهر جاى كشيدند بر دشت پرده سراى

 تو گفتى كه گردون بخواهد كشيد ستاره يكى كوه ديدسر اندر 

 شب تيره زيشان نماندى يكى بران كوه مردم بدى اندكى

 كدامست و چون راند بايد سپاه بپرسيد از يشان سكندر كه راه

 كه اى نامور شهريار زمين همه يك سره خواندند آفرين

 اگر بر گذشتى برو راه بر برفتن برين كوه بودى گذر

 كه مرغ آيد از رنج زهرش ستوه يكى اژدهايست زان روى كوه

 ماهه همى دود زهرش برآيد ب نيارد گذشتن بروبر سپاه

 

 پادشاهی اسکندر

 رسیدن اسکندر به شهر نرم پایان و کشتن اژدها  – 31بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 دو گيسو بود پيل را دام اوى همى آتش افروزد از كام اوى

 خورش بايدش هر شبى پنج گاو همه شهر با او نداريم تاو

 مدارا بريم پر انديشه و پر بجوييم و بر كوه خارا بريم

 نينجامد از ما گروها گروه بدان تا نيايد بدين روى كوه

 كه آن روز ندهند چيزى بدوى بفرمود ساالر ديهيم جوى

 بيامد چو آتش بران تند جا چو گاه خورش در گذشت اژدها

 يكى تير باران كنند از برش سكندر بفرمود تا لشكرش

 دم دركشيده يشان ب تنى چند از بزد يك دم آن اژدهاى پليد

 زخم آوريدند و كوسه تبيره ب بفرمود اسكندر فيلقوس

 بهر جاى مشعل همى سوختند آتش افروختند كرانهمان بى

 بترسيد ازان اژدها بازگشت چو كوه از تبيره پر آواز گشت

 ز گلزار برخاست بانگ چكاو چو خورشيد بر زد سر از برج گاو

 ز مردان لشكر گزين كرد شاه گاهچو آن اژدها را خورش بود 

 بياورد با خويشتن گاو پنج درم داد ساالر چندى ز گنج

 بدان جادوى داده دل مرد دوست بكشت و ز سرشان برآهخت پوست

 سوى اژدها روى بنهاد تفت نفته زهر و به بياگند چرمش ب

 ز دادار نيكى دهش ياد كرد مران چرمها را پر از باد كرد

 همى دست بر دست بگذاشتند تا پوست برداشتندبفرمود 

 بسان يكى ابر ديدش سياه چو نزديكى اژدها رفت شاه

 همى آتش آمد ز كامش برون زبانش كبود و دو چشمش چو خون

 بران اژدها دل بپرداختند چو گاو از سر كوه بنداختند

 چو آمد ز چنگ دليران رها فرو برد چون باد گاو اژدها

 بر اندام زهرش پراگنده شد پيوندش آگنده شد چو از گاو
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 پى راه گستاخ كرده مغز و به ب همه رودگانيش سوراخ كرد

 چنين تا بر آمد زمانى درنگ همى زد سرش را بران كوه سنگ

 بپاى آمد آن كوه نخچير گير سپاهى بروبر بباريد تير

 تن اژدها را هم انجا بماند و زان جايگه تيز لشكر براند

 كزان خيره شد مرد پرخاشخر كوهى ديگره بياورد لشكر ب

 سر كوه چون تيغ و شمشير ديد بلنديش بينا همى دير ديد

 ز انبوه يك سو و دور از گروه يكى تيغ زّرين بران تيغ كوه

 همانا كه بودش پس از مرگ فر يكى مرده مرد اندران تخت بر

 افسرىز هر گوهرى بر سرش  ز ديبا كشيده برو چادرى

 كسى را نبودى بروبر گذر همه گرد بر گرد او سيم و زر

 كه از مرده چيزى كند خواستار هرانكس كه رفتى بران كوهسار

 بُمردى و بر جاى ريزان شدى بران كوه از بيم لرزان شدى

 نظاره بران مرد با سيم و زر سكندر بر آمد بران كوه سر

 اندر جهان روزگار بسى بردى يكى بانگ بشنيد كاى شهريار

 سرت را بگردون برافراختى بسى تخت شاهان بپرداختى

 ز گيتى كنون بازگشتست گاه بسى دشمن و دوست كردى تباه

 از ان كوه برگشت دل پر ز داغ رخ شاه ز آواز شد چون چراغ

 دیدن اسکندر شگفتیها به شهر هروم

 خوانى هرومبدان شارستان شد كه  همى رفت با نامداران روم

 كسى را دران شهر نگذاشتند كه آن شهر يك سر زنان داشتند

 بسان يكى نار بر پرنيان سوى راست پستان چو آن زنان

 روز نبرده كه جوشن بپوشد ب سوى چپ بكردار جوينده مرد
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 سر افراز با نامداران روم نزديك شهر هرومه چو آمد ب

 چنانچون بود مرد فّرخ نژاد يكى نامه بنوشت با رسم و داد

 سوى آنك دارند مرز هروم بعنوان بر از شاه ايران و روم

 كزويست بخشايش و داد و مهر سر نامه از كردگار سپهر

 عمرى همى بسپرده جهان را ب هرانكس كه دارد روانش خرد

 ايمسر مهترى بر كجا برده ايمشنيد انك ما در جهان كرده

 نهالى بجز خاك تيره نيافت سر بتافت كسى كو ز فرمان ما

 كه ديدار آن باشد از من نهان نخواهم كه جايى بود در جهان

 بدل آشتى دارم و راى بزم گر آيم مرا با شما نيست رزم

 ىاخردمند و بيدار خواننده ىااگر هيچ داريد داننده

 بر آن كس كه هست از شما ارجمند چو بر خواند اين نامه پندمند

 كزين آمدن كس ندارد زيان ببنديد پيش آمدن را ميان

 برد نامه نزديك شهر هروم بفرمود تا فيلسوفى ز روم

 فرستاده خود با خرد بود جفت بسى نيز شيرين سخنها بگفت

 همه شهر زن ديد و مردى نديد نزديك ايشان رسيده چو دانا ب

 هامون شدنده ديدار رومى به ب همه لشكر از شهر بيرون شدند

 از يشان هر انكس كه بد راى زن بر ان نامه بر شد جهان انجمن

 ز راى دل شاه برداشت بهر چو اين نامه بر خواند داناى شهر

 كه دايم بزى شاه گردن فراز نشستند و پاسخ نوشتند باز

 يكايك همه نامه بر خوانديم فرستاده را پيش بنشانديم

 ز پيروزى و رزمهاى كهن سخننخستين كه گفتى ز شاهان 

 نبينى ز نعل و پى اسپ بوم شهر هرومه اگر لشكر آرى ب

 هر برزنى بر هزاران زنسته ب در شهر ما برزنست اندازهبى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  77
 

 
 

 

 تنگ اندريمه ز بهر فزونى ب همه شب بخفتان جنگ اندريم

 كه دوشيزگانيم و پوشيده روى ز چندين يكى را نبودست شوى

 بجز ژرف دريا نبينى گذر ين بوم و برراآيى بز هر سو كه 

 ازان پس كس او را نه بينيم روى ز ما هر زنى كو گرايد بشوى

 اگر خوش و گر نيز باريده برف درياى ژرفه ببايد گذشتن ب

 زن آسا و جوينده رنگ و بوى اگر دختر آيدش چون كرد شوى

 وى استبلند آسمانش هواى  هم آن خانه جاويد جاى وى است

 بسوى هرومش فرستند باز وش باشد و سر فراز و گر مرد

 بباشد نباشد بر ماش دست و گر زو پسر زايد آنجا كه هست

 از اسپ اندر آرد يكى شير مرد ز ما هرك او روزگار نبرد

 همان تخت او بر دو پيكر نهيم يكى تاج زّرينش بر سر نهيم

 زّرند و با گوشوار كه با تاج همانا ز مازن بود سى هزار

 درنگچنگال او خاك شد بىه ب كه مردى ز گردنكشان روز جنگ

 در نام بر خويشتن در مبند تو مردى بزرگى و نامت بلند

 ز آويختن نيز بگريختى كه گويند با زن بر آويختى

 كه تا هست گيتى نگردد كهن يكى ننگ باشد ترا زين سخن

 مرز هرومه بيايى بگردى ب چو خواهى كه با نامداران روم

 نبينى جز از خوبى و خّرمى چو با راستى باشى و مردمى

 كه تيره شود بر تو خورشيد و ماه بپيش تو آريم چندان سپاه

 زنى بود گويا به پيغمبرى چو آن پاسخ نامه شد اسپرى

 همى رفت با خوب رخ ده سوار ابا تاج و با جامه شاهوار

 راهه پذيره فرستاد چندى ب نزديك شاهه چو آمد خرامان ب

 پيام دليران همه كرد ياد زن نامبردار نامه بداد



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  78
 

 
 

 

 خردمند و بينا دلى برگزيد سكندر چو آن پاسخ نامه ديد

 كه با مغز مردم خرد باد جفت بديشان پيامى فرستاد و گفت

 همان بر زمين نامدارى نماند بگرد جهان شهريارى نماند

 و گر چه بلندند و نيك اخترند پيش من كهترند كه نه سر بسر

 همانست و هم بزم و هم رزمگاه مرا گرد كافور و خاك سياه

 به پيالن و كوس و تبيره زنان نه من جنگ را آمدم تازيان

 همى گردد از سّم اسپان ستوه سپاهى برين سان كه هامون و كوه

 رواست گر آييد نزديك ما هم مرا راى ديدار شهر شماست

 نباشم فراوان بدين جايگاه چو ديدار باشد برانم سپاه

 سوارى و زيبايى و پاى و پر ببينيم تا چيستتان راى و فر

 زن چون بود در جهان مردكه بى ز كار ِزِهشتان بپرسم نهان

 به بينم كه فرجام اين كار چيست اگر مرگ باشد فزونى ز كيست

 راز بيرون كشيد از نهفت همه فرستاده آمد سخنها بگفت

 ز گفتار دل را بپرداختند بزرگان يكى انجمن ساختند

 و داننده و هوشيار گوىسخن كه ما برگزيديم زن دو هزار

 بدو در نشانده فراوان گهر ابا هر صدى بسته ده تاج زر

 كه هر يك جز اندر خور شاه نيست چو گرد آيد آن تاج باشد دويست

 ابا گوهران هر يكى سى رطل كرديم تليكايك بسختيم و 

 راهه يكايك پذيره شويمش ب نزديك شاهه چو دانيم كامد ب

 ز دانايى شاه و ز فّرهى نزديك ما آگهىه چو آمد ب

 سخنها همه با خرد بود جفت فرستاده برگشت و پاسخ بگفت

 ز كار زنان مانده اندر شگفت سكندر ز منزل سپه بر گرفت

 وزو برف با كوه و در گشت راست بيامد يكى باد خاستدو منزل 
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 ز سرما و برف اندر آن روزگار تبه شد بسى مردم پايكار

 بر آتش همى رفت گفتى سپاه بر آمد يكى ابر و دودى سياه

 ز نعل سواران زمين برفروخت زره كتف آزادگان را بسوخت

 تيره ديدكه مردم بسان شب  شهرى رسيده بدين هم نشان تا ب

 بكردار قير و شبه كفچ و لفچ فروهشته لفچ و برآورده كفچ

 همى از دهان آتش آمد برون كردار خونه ب هاشانهمه ديده

 مردمان سپاه ۀهمان هدي راهه بسى پيل بردند پيشش ب

 ز ما بود كامد شما را زيان بگفتند كين برف و باد دمان

 سپاه تو ديديم و بسترا و  كه هرگز بدين شهر نگذشت كس

 چو آسوده گشتند شاه و سپاه ببود اندر آن شهر يك ماه شاه

 دل آراسته سوى شهر زنان ازانجا بيامد دمان و دنان

 همه پاك با افسر و گوشوار ز دريا گذر كرد زن دو هزار

 همه جاى روشن دل و نيكبخت يكى بيشه بد پر ز آب و درخت

 رنگ و نگاره ز گستردنيها ب مرغزارخورش گرد كردند بر 

 زنان پيش رفتند ز آباد بوم شهر هرومه چو آمد سكندر ب

 همان جامه و گوهر و رنگ و بوى ببردند پس تاجها پيش اوى

 بران خّرمى جايگه ساختشان سكندر بپذرفت و بنواختشان

 بديدار برداشت زان شهر بهر شهره چو شب روز شد اندر آمد ب

همى بود تا رازها شد درست بيش ايشان همى باز جستكم و                
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 مغرب كشيده و زان روى لشكر ب بپرسيد هر چيز و دريا بديد

 بدو اندرون مردمانى سترگ شارستان پيشش آمد بزرگيكى 

 همه در خور جنگ روز نبرد همه روى سرخ و همه موى زرد

 دو تا گشته و دست بر سر شدند پيش سكندر شدنده بفرمان ب

 كه ايدر چه دارد شگفتى نشان سكندر بپرسيد از سركشان

 گير كه اى شاه نيك اختر و شهر چنين گفت با او يكى مرد پير

 كز ان آب كس را نديديم بهر يكى آبگيرست زان روى شهر

 بران ژرف دريا شود ناپديد چو خورشيد تابان بدانجا رسيد

 شود آشكاراى گيتى نهان پس چشمه در تيره گردد جهان

 بنه شنيدم كه هرگز نيايد ب و ز ان جاى تاريك چندان سخن

 گويد كه هست بدو در يكى چشمه خرد يافته مرد يزدان پرست

 نامه همى آب حيوانش خواند ب گشاده سخن مرد با راى و كام

 كه هرك آب حيوان خورد كى ُمرد چنين گفت روشن دل پر خرد

 بشويد بران تن بريزد گناه ز فردوس دارد بران چشمه راه

 بدو اندرون چون رود چارپاى بپرسيد پس شه كه تاريك جاى

 كز ان راه بر كّره بايد نشست پرستچنين پاسخ آورد يزدان 

 لشكرگه آرد گلهه سراسر ب چوپان بفرمود كاسپ يلهه ب

 همه چار سال از در كارزار گزين كرد زو بارگى ده هزار

 

 پادشاهی اسکندر

 سپاه به باختر راندن اسکندر  – 32بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  81
 

 
 

 

 بزرگان بيدار دل را بخواند و زان جايگه شاد لشكر براند

 كه آن را ميان و كرانه نديد همى رفت تا سوى شهرى رسيد

 پر از باغ و ميدان و ايوان و كاخ همه هرچ بايد بدو در فراخ

 سپاهنزديك آن چشمه شد بىه ب فرود آمد و بامداد و پگاه

 چو از بخشش پهلوان كرد ياد كه دهقان و را نام حيوان نهاد

 فرو شد بران چشمه الژورد همى بود تا گشت خورشيد زرد

 كه خورشيد گشت از جهان ناپديد ز يزدان پاك آن شگفتى بديد

 دلى پر ز انديشهاى دراز لشكر گه خويش بازه بيامد ب

 پس انديشه بر آب حيوان نهاد شب تيره كرد از جهاندار ياد

 نخست از ميان سپه برگزيد انكس كه ديدشكيبا ز لشكر هر 

 بيامد دمان تا چه بيند شگفت چهل روزه افزون خورش برگرفت

 يكى پيش رو چست بر پاى كرد سپه را بران شارستان جاى كرد

 سر نامداران آن انجمن ورا اندر ان خضر بد راى زن

 دل و جان سپرده به پيمان اوى فرمان اوىه سكندر بيامد ب

 يكى تيز گردان بدين كار دل گفت كاى مرد بيدار دلبدو 

 بسى بر پرستش درنگ آوريم اگر آب حيوان بچنگ آوريم

 بيزدان پناهد ز راه خرد نميرد كسى كو روان پرورد

 بتابد شب تيره چون بيند آب دو ُمهرست با من كه چون آفتاب

 

 پادشاهی اسکندر

 جستن اسکندر آب زندگانی  – 33بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  82
 

 
 

 

 باش نگهبان جان و تن خويش يكى زان تو برگير و در پيش باش

 تاريكى اندر شوم با سپاهه ب دگر مهره باشد مرا شمع راه

 بدين آشكارا چه دارد نهان ببينيم تا كردگار جهان

 راى و راه من اوست ۀنمايند توى پيش رو گر پناه من اوست

 خروش آمد اهّلل اكبر ز دشت چو لشكر سوى آب حيوان گذشت

 گونه بگذاشتىخورشها ز هر  چو از منزلى خضر برداشتى

 كسى را بخوردن نجنبيد لب همى رفت ازين سان دو روز و دو شب

 پديد آمد و گم شد از خضر شاه تاريكى اندر دو راهه سه ديگر ب

 كيوان كشيده سر زندگانى ب پيمبر سوى آب حيوان كشيد

 نگهدار جز پاك يزدان نجست بران آب روشن سر و تن بشست

 ستايش همى بافرين بر فزود برگشت زودبخورد و بر آسود و 

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  83
 

 
 

 

 يكى بر شده كوه رخشنده ديد سكندر سوى روشنايى رسيد

 از چوب عودابر اندر ه سرش تا ب زده بر سر كوه خارا عمود

 نشسته برو سبز مرغى سترگ بر هر عمودى ُكنامى بزرگ

 جهاندار پيروز را خواندند آواز رومى سخن راندنده ب

 نزديك مرغان خراميد تفته ب چو آواز بشنيد قيصر برفت

 چه جويى همى زين سراى سپنج بدو مرغ گفت اى دالراى رنج

 ازو مستمند همان باز گردى چرخ بلنده اگر سر برآرى ب

 و گر كرده از خشت پخته بنا كنون كامدى هيچ ديدى زنا

 زنا و برين گونه جاى نشست چنين داد پاسخ كزين هر دو هست

 درو خيره شد مرد يزدان پرست چو بشنيد پاسخ فروتر نشست

 شنيدى و آواى مست و سرود بپرسيد كاندر جهان بانگ رود

 شادى همى برنگيرند بهر ز چنين داد پاسخ كه هر كو ز دهر

 و گر جان و دل برفشاند همى ورا شاد مردم نخواند همى

 تهى ماند زان مرغ رنگين عمود بخاك آمد از بر شده چوب عود

 فزونست اگر كّمى و كاستى بپرسيد دانايى و راستى

 همى سر فرازد ز هر دو گروه چنين داد پاسخ كه دانش پژوه

 منقار چنگالها كرد پاكه ب خاك بسوى عمود آمد از تيره

 شهر تو بر كوه دارد نشسته ب ز قيصر بپرسيد يزدان پرست

 

 پادشاهی اسکندر

 گفتگوی اسکندر با مرغان  – 34بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  84
 

 
 

 

 بيابد پرستنده بر كوه جاى بدو گفت چون مرد شد پاك راى

 جهانجوى روشن دل و شاد كام ازان چوب جوينده شد بر كنام

 چو ايمن شد از گردش رستخيز منقار تيز كردچنگال مىه ب

 پياده شود بر سر تيغ كوه گروهقيصر بفرمود تا بىه ب

 كزو شادمان را ببايد گريست ببيند كه تا بر سر كوه چيست

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  85
 

 
 

 

 گروهبديدار بر تيغ شد بى كوهسكندر چو بشنيد شد سوى 

 برافراخته سر ز جاى نشست سرافيل را ديد صورى بدست

 كه فرمان يزدان كى آيد كه دم پر از باد لب ديدگان پر زنم

 چو رعد خروشان فغان بر كشيد چو بر كوه روى سكندر بديد

 كه روزى بگوش آيدت يك خروش كه اى بنده آز چندين مكوش

 برفتن بياراى و بر بند رخت مرنج از پى تاج و تختكه چندين 

 كه بهر من اين آمد از روزگار چنين داد پاسخ بدو شهريار

 نبينم همى آشكار و نهان كه جز جنبش و گردش اندر جهان

 همى داد نيكى دهش را درود ازان كوه با ناله آمد فرود

 جوىپيش اندرون مردم راه ه ب بران راه تاريك بنهاد روى

 خروشى بر آمد ز كوه سياه تاريكى اندر سپاهه چو آمد ب

 چنگه پشيمان شود ز آنك دارد ب كه هر كس كه بردارد از كوه سنگ

 هر درد دل سوى درمان شوده ب وگر برندارد پشيمان شود

 پر انديشه شد هر كسى زان خروش سپه سوى آواز بنهاد گوش

 رنج ناآمده نشمردپى  كه بردارد آن سنگ اگر بگذرد

 راهه پشيمانى و سنگ بردن ب يكى گفت كين رنج هست از گناه

 مگر درد و رنجش نبايد چشيد دگر گفت لختى ببايد كشيد

 يكى ديگر از كاهلى داشت خرد يكى برد زان سنگ و ديگر نبرد

 

 پادشاهی اسکندر

 دیدن اسکندر اسرافیل را   – 35بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  86
 

 
 

 

 ز تاريكى راه بيرون شدند هامون شدنده چو از آب حيوان ب

 پديدار شد كّژى و كاستى آستىبجستند هر كس برو 

 يكى را پر از گوهر نابسود كنار يكى پر ز ياقوت بود

 زبرجد چنان خوار بگذاشت اوى پشيمان شد آن كس كه كم داشت اوى

 ازان گوهر پر بها سر بگاشت آن كس كه خود بر نداشت ترپشيمان

 گشت لشكر براند ترچو آسوده دو هفته بر آن جايگه بر بماند

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  87
 

 
 

 

 ز گيتى همى راى رفتن گزيد سوى باختر شد چو خاور بديد

 كه نگذشت گويى برو باد و خاك ره بر يكى شارستان ديد پاكه ب

 پذيره شدندش بزرگان دو ميل كوس آمد از پشت پيلچو آواز 

 خورشيد گردن برافراختشانه ب جهانجوى چون ديد بنواختشان

 كزان برتر اندازه نتوان گرفت بپرسيد كايدر چه باشد شگفت

 بناليدن از گردش روزگار زبان برگشادند بر شهريار

 بختبگوييم با شاه پيروز  كه ما را يكى كار پيش است سخت

 دل ما پر از رنج و در دست و خون ابر اندرونه بدين كوه سر تا ب

 خواب نيست مانز ياجوج و ماجوج ز چيزى كه ما را بدو تاب نيست

 غم و رنج باشد همه بهر ما چو آيند بهرى سوى شهر ما

 پر ز خون هازبانها سيه ديده همه رويهاشان چو روى هيون

 كه يارد شدن نزد ايشان فراز گرازسيه روى و دندانها چون 

 برو سينه و گوشهاشان چو پيل همه تن پر از موى و موى همچو نيل

 دگر بر تن خويش چادر كنند بخسپند يكى گوش بستر كنند

 كم و بيش ايشان كه داند شمار بّچه زايد هزار يىز هر ماده

 تگ آرند و بر سان گوران شوند بگرد آمدن چون ستوران شوند

 جوشه همان سبز دريا بر آيد ب بهاران كز ابر اندر آيد خروش

 هوا بر خروشد بسان هژبر چو تّنين ازان موج بردارد ابر

 

 پادشاهی اسکندر

 بستن اسکندر بند یاجوج و ماجوح  – 36بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بيايند زيشان گروها گروه فرود افگند ابر تّنين چو كوه

 كه آگنده گردد برو يالشان خورش آن بود سال تا سالشان

 سو ز آوردنى بيارند هر گياشان بود زان سپس خوردنى

 آواز بر سان كفتر شونده ب چو سرما بود سخت الغر شوند

 بغّرند بر سان پيل سترگ كردار گرگه بهاران ببينى ب

 كزين غم دل ما بپردازدى سازدى يىاگر پادشا چاره

 گيتى بماند بسىه از ان پس ب بسى آفرين يابد از هر كسى

 نيازيزدان نه اى بى هم از پاك بزرگى كن و رنج ما را بساز

 غمى گشت و انديشها برگرفت سكندر بماند اندر ايشان شگفت

 ز شهر شما يارمندى و رنج چنين داد پاسخ كه از ماست گنج

 نيروى نيكى دهش يك خداىه ب برآرم من اين راه ايشان براى

 ز تو دور بادا بد روزگار يكايك بگفتند كاى شهريار

 ايمپرستنده باشيم تا زنده ايمبندهز ما هرچ بايد همه 

 كزين بيش كارى نداريم نيز بياريم چندانك خواهى تو چيز

 بياورد زان فيلسوفان گروه سكندر بيامد نگه كرد كوه

 مس و روى و پتك گران آوريد بفرمود كاهنگران آوريد

 بياريد چندانك آيد بكار گچ و سنگ و هيزم فزون از شمار

 چو شد ساخته كار و انديشه راست بردند چيزى كه خواست اندازهبى

 هر انكس كه استاد بود اندران ز ديوار گر هم ز آهنگران

 بدان كار بايسته ياور شدند پيش سكندر شدنده ز گيتى ب

 دو ديوار كرد از دو پهلوى كوه ز هر كشورى دانشى شد گروه

 كرده پهناى اوىچو صد شاه رش  ز بن تا سر تيغ باالى اوى

 پراگنده مس در ميان اندكى ازو يك رش انگشت و آهن يكى
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 چنين باشد افسون دانا كيان همى ريخت گوگردش اندر ميان

 چو از خاك تا تيغ شد آژده همى ريخت هر گوهرى يك رده

 همى بر سر گوهران ريختند بسى نفت و روغن بر آميختند

 بفرمود تا آتش اندر زدند خروار انگشت بر سر زدنده ب

 فرمان پيروزگر شهرياره ب دم آورد و آهنگران صد هزار

 ستاره شد از تف آتش ستوه خروش دمنده بر آمد ز كوه

 دم آتش و رنج آهنگران چنين روزگارى بر آمد بران

 و زان آتش تيز بگداختند گهرها يك اندر دگر ساختند

 گشت جاى خرام و نشستزمين  ز ياجوج و ماجوج گيتى برست

 چو سيصد بدى نيز پهناى اوى برش پانصد بود باالى اوى

 جهانى برست از بد داورى ازان نامور سّد اسكندرى

 مبادا زمان و زمين توكه بى برو مهتران خواندند آفرين

 فراوان ببردند نزديك شاه ز چيزى كه بود اندران جايگاه

 جهان مانده زان كار اندر شگفت برگرفتنپذرفت از يشان و خود 
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 رنج اندر از راه شاه و سپاهه ب راهه همى رفت يك ماه پويان ب

 كه جايى دد و دام و ماهى نديد نزديك كوهى رسيده چنين تا ب

 يكى خانه بر سر ز ياقوت زرد يكى كوه ديد از برش الژورد

 ميان اندرون چشمه آب شور همه خانه قنديلهاى بلور

 برو خوابنيده يكى شور بخت نهاده بر چشمه زّرين دو تخت

 به بيچارگى مرده بر تخت ناز تن مردم و سر چو آن گرازه ب

 كشيده ز ديبا برو چادرى ز كافور زير اندرش بسترى

 فروزان شده زو همه بوم و راغ يكى سرخ گوهر بجاى چراغ

 ز گوهر همه خانه چون آفتاب فتاده فروغ ستاره در آب

 وگر خاك آن خانه را بسپرد هرانكس كه رفتى كه چيزى برد

 شدى و زان لرزه آن زنده ريزان همه تنش بر جاى لرزان شدى

 كه اى آرزومند چندين مشور خروش آمد از چشمه آب شور

 عنان را كنون باز بايد كشيد بسى چيز ديدى كه آن كس نديد

 گشت شاهسر تخت شاهيت بى كنون زندگانيت كوتاه گشت

 لشكرگه آمد بكردار دوده ب سكندر بترسيد و برگشت زود

 يزدان بخواندخروشان بسى نام  و ز ان جايگه تيز لشكر براند

 جان گرفت ۀغمى گشت و انديش ازان كوه راه بيابان گرفت

سپاه از پس و پيش او رهنماى همى راند پر درد و گريان ز جاى               

 

 پادشاهی اسکندر

 دیدن اسکندر مرده را در ایوان یاقوت زرد  – 37بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ببد شاد كآواز مردم شنيد شهرى رسيده ز راه بيابان ب

 دل مردم از خّرمى شاد بود همه بوم و بر باغ آباد بود

 كسى را كه از مردمى بود بهر پذيره شدندش بزرگان شهر

 همه زّر و گوهر برافشاندند برو همگنان آفرين خواندند

 ما بر گذاره كردى بانوشه كه  همى گفت هر كس كه اى شهريار

 نه هرگز شنيدست كس نام شاه بدين شهر هرگز نيامد سپاه

 كه روشن روان بادى و تن درست كنون كامدى جان ما پيش تست

 ز راه بيابان تن آزاد كرد سكندر دل از مردمان شاد كرد

 چه چيزست كاندازه بايد گرفت بپرسيد از يشان كه ايدر شگفت

 كه اى شاه پيروز پاكيزه راى رهنماى چنين داد پاسخ بدو

 كسى آن نديد آشكار و نهان شگفتيست ايدر كه اندر جهان

 كه چونان شگفتى نشايد نهفت درختيست ايدر دو بن گشته جفت

 سخن گو بود شاخ با رنگ و بوى يكى ماده و ديگرى نّره اوى

 چو روشن شود نّر گويا شود شب ماده گويا و بويا شوده ب

 همان نامداران آن مرز و بوم سكندر بشد با سواران روم

 آواز سخته سخن كى سرايد ب بپرسيد زيشان كه اكنون درخت

 كه از روز چون بگذرد نه زمان چنين داد پاسخ بدو ترجمان

 كه آواز او بشنود نيك بخت گردد يكى زين درخت گوىسخن

 

 پادشاهی اسکندر

 دیدن اسکندر درخت گویا را   – 38بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 مشك بويا شودبرو برگ چون  ماده گويا شود گونشب تيره

 شگفتى چه پيش آيد اى نيك بخت بپرسيد چون بگذريم از درخت

 ز رفتنت كوته شود داورى چنين داد پاسخ كزو بگذرى

 كران جهان خواندش رهنماى چو زو بر گذشتى نماندت جاى

 سيرى نيامد كس از جان خويشه ب پيشه بيابان و تاريكى آيد ب

 كه دام و دد و مرغ بر ره پريد شنيدنه كس ديد از ما نه هرگز 

 نزديك گويا درخته چو آمد ب همى راند با روميان نيك بخت

 ز پوست ددان خاك پيدا نديد زمينش ز گرمى همى بر دميد

 ددان را برين گونه دّرنده كيست ز گوينده پرسيد كين پوست چيست

 كه چندين پرستنده دارد درخت چنين داد پاسخ بدو نيك بخت

 ز گوشت ددان باشدش پرورش چو بايد پرستندگان را خورش

 سكندر ز باال خروشى شنيد چو خورشيد بر تيغ گنبد رسيد

 خروشى پر از سهم و ناسودمند كه آمد ز برگ درخت بلند

 كه اى مرد بيدار نيكى گمان بترسيد و پرسيد زان ترجمان

 شويد همىخوناب ه كه دل را ب چنين برگ گويا چه گويد همى

 همى گويد اين برگ شاخ درخت چنين داد پاسخ كه اى نيك بخت

 كه برداشت از نيكويهاش بهر دهره كه چندين سكندر چه پويد ب

 ز تخت بزرگى ببايدش رفت ز شاهيش چون سال شد بر دو هفت

 دلش گشت پر درد از رهنمون سكندر ز ديده بباريد خون

 پر از غم همى بود تا نيم شب از ان پس بكس نيز نگشاد لب

 دگر باره پرسيد زان نيك بخت شد برگ ديگر درخت گوىسخن

 سخن گوى بگشاد راز از نهفت چه گويد همى اين دگر شاخ گفت

 همى گويد اندر جهان فراخ چنين داد پاسخ كه اين ماده شاخ
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 روان را چرا بر شكنجى همى از آز فراوان نُگنجى همى

 كس آزردن و پادشا كشتن است گرد جهان گشتن است ترا آز 

 مكن روز بر خويشتن تار و تنگ نماندت ايدر فراوان درنگ

 كه اين مرد روشن دل و پارسا بپرسيد از ترجمان پادشا

 چو پيش آيد آن گردش روز شوم رومه يكى باز پرسش كه باشم ب

 مرخ بر كشد چادره يكى تا ب مگر زنده بيند مرا مادرم

 كه كوتاه كن روز و بر بند رخت چنين گفت با شاه گويا درخت

 نه پوشيده رويان آن مرز و بوم رومه نه مادرت بيند نه خويشان ب

 شود اختر و تاج و تخت از تو سير شهر كسان مرگت آيد نه ديره ب

 شمشير سخته دلش خسته گشته ب چو بشنيد برگشت زان دو درخت

 برفتند گردان گردن فراز خويش باز لشكر گهه چو آمد ب

 بزرگان بر پادشا تاختند شهر اندرون هديها ساختنده ب

 باالى و پهناى يك چرم پيله ب يكى جوشنى بود تابان چو نيل

 كه آن را ببرداشتن رنج بود دو دندان پيل و برش پنج بود

 ز زر كرده آگنده صد خايه بود زره بود و ديباى پر مايه بود

 ز زّر و ز گوهر يكى كرگدن بسنگ درم هر يكى شست من

 ز ديده همى خون دل برفشاند بپذرفت زان شهر و لشكر براند

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  94
 

 
 

 

 سر نامداران بيرون كشيد سوى چين كشيدو زان روى لشكر 

 چهل روز تا پيش دريا گذشت دشته منزل به همى راند منزل ب

 منزل فرود آوريده سپه را ب بركشيد ىاز ديبا سراپرده

 نويسد ز اسكندر شهر گير يكى نامه فرمود پس تا دبير

 نويسنده چون نامه اندر نوشت خوب و زشت ىانوشتند هر گونه

 ىاگزين كرد بينا دل آزاده ىاسكندر بشد چون فرستاده

 مهتر كه كن يا مكنه بگويد ب كه با او بدى يك دل و يك سخن

 و ز ان روميان پنج دانا ببرد سپه را بساالر لشكر سپرد

 سوى چين ىاكه آمد فرستاده فغفور ازينه چو آگاهى آمد ب

 راهه بيامد بسكندر گرازان  پذيره فرستاد چندى سپاه

 بديد آن گزيده سپاه بزرگ چو آمد بر ان بارگاه بزرگ

 پر انديشه جان بد انديش اوى بيامد ز دهليز تا پيش اوى

 نشست اندر ايوان زمانى دراز دو ان پيش او رفت و بردش نماز

 يكى نامور جايگه ساختش بپرسيد فغفور و بنواختش

 ببردند باالى زّرين جناغ چو برزد سر از كوه روشن چراغ

 سكندر فراوان سخنها براند شاه را پيش خواند ۀفرستاد

 سخنهاى قيصر همه كرد ياد بگفت آنچ بايست و نامه بداد

 جهاندار و ساالر هر مرز و بوم بران نامه عنوان بد از شاه روم

 

 پادشاهی اسکندر

 رفتن اسکندر به نزدیک فغفور چین   – 39بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ز ما بندگان جهان آفرين كه خوانند شاهان برو آفرين

 خداوند پاكى و نيكى فزاى داننده و رهنماىجهاندار و 

 چنانست كآباد ماند زمين دگر گفت فرمان ما سوى چين

 كه از جنگ شد روز بر فور تنگ جنگه نبايد بسيچيد ما را ب

 چو فريان تازى و ديگر مهان چو دارا كه بد شهريار جهان

 ز فرمان ما كس نجويد گذر ز خاور برو تا در باختر

 و گر بشمرد نيز ناهيد و مهر سپاهم نداند سپهرشمار 

 رنج افگنىه تن و بوم و كشور ب اگر هيچ فرمان ما بشكنى

 مرنجان تن خويش و با بد مكاو چو نامه بخوانى بياراى ساو

 ببينيم ترا يك دل و نيك خواه گر آيى ببينى مرا با سپاه

 بخت بچيزى گزندت نيايد ز بداريم بر تو همين تاج و تخت

 ز كشور سوى شاه خويش آمدن پيش آمدنه و گر كند باشى ب

 ز زّرينه و اسپ و تيغ و نگين چينه ز چيزى كه باشد طرايف ب

 ز ديباى پر مايه و طوق و تاج هم از جامه و پرده و تخت عاج

 چو خواهى كه از ما نيايدت رنج گنجه ز چيزى كه يابى فرستى ب

 بباش ايمن از گنج و تخت و كاله راهسپاه مرا باز گردان ز 

 برآشفت و پس خامشى برگزيد چو ساالر چين زان نشان نامه ديد

 كه شاه ترا آسمان باد جفت بخنديد و پس با فرستاده گفت

 ز باال و مردى و ديدار اوى بگوى آنچ دانى ز گفتار اوى

 كسى چون سكندر مدان بر زمين فرستاده گفت اى سپهدار چين

 هر كسى بگذرد ۀز انديش مردى و رادى و بخش و خرده ب

 بخشش بكردار درياى نيله ب باالى سروست و با زور پيله ب

 چربى عقاب اندر آرد ز ميغه ب زبانش بكردار بّرنده تيغ
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 يكى ديگر انديشه افگند بن چو بشنيد فغفور چين اين سخن

 ايوان بياراستندباغ اندر ه ب بفرمود تا خوان و مى خواستند

 سر ميگساران ز مى خيره شد همى خورد مى تا جهان تيره شد

 كه با شاه تو مشترى باد جفت سپهدار چين با فرستاده گفت

 بديدار تو روز فّرخ كنيم چو روشن شود نامه پاسخ كنيم

 ز ايوان ساالر چين نيم مست سكندر بيامد ترنجى بدست

 زيره سپهر اندر آورد شب را ب شيرچو خورشيد بر زد سر از برج 

 بد دلش دور شد ۀاز انديش نزديك فغفور شده سكندر ب

 كه بيرون شدى دوش ميگون بدى بپرسيد زو گفت شب چون بدى

 بياورد قرطاس و مشك و عبير از ان پس فرمود تا شد دبير

 بياراست قرطاس را چون بهشت مران نامه را زود پاسخ نوشت

 خداوند مردى و داد و هنر كرد بر دادگرنخست آفرين 

 از و باد بر شاه روم آفرين خداوند فرهنگ و پرهيز و دين

 شاه روم آفرين ۀهم آن نام گوىچرب ۀرسيد اين فرستاد

 و زان با بزرگان سخن راندم سخنهاى شاهان همه خواندم

 سخن هرچ پيدا بد از رزم و سور ز داراى داراب و فريان و فور

 شبان بودى و شهرياران رمه كه پيروز گشتى بريشان همه

 مردى مدان و فزون سپاهه ب تو داد خداوند خورشيد و ماه

 چه در سور ميرد چه در كارزار چو بر مهترى بگذرد روزگار

 زمانه نه كاهد نخواهد فزود چو فرجامشان روز رزم تو بود

 بگذرى گمانز آهنى بى كه گر تو زيشان مكن كّشى و برترى

 فراز آمد از باد و شد سوى دم كجا شد فريدون و ضّحاك و جم

 نه بر سان تو باد گيرد سرم من از تو نترسم نه جنگ آورم



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  97
 

 
 

 

 نه بد كردن اندر خور دين ما كه خون ريختن نيست آيين ما

 كه يزدان پرستم نه خسرو پرست بخوانى مرا بر تو باشد شكست

 ز بخشش نباشد مرا سرزنش دارى منشفزون زان فرستم كه 

 ز گفتار او بر جگر تير خورد رخ رنگ تشوير خورده سكندر ب

 نبيند مرا رفته جايى نهان بدل گفت ازين پس كس اندر جهان

 ميان از پى بازگشتن ببست از ايوان بيامد بجاى نشست

 دلش ايچ رنجه ز بخشش نيامد ب سرافراز فغفور بگشاد گنج

 گوهر بياگنده ده تخت عاجه ب بفرمود پنجاه تاج نخستين

 بفرمود تا برنهادند بار ز سيمين و زّرينه اشتر هزار

 ز كافور و ز مشك و بوى و عبير ز ديباى چينى و خّز و حرير

 تن آسان شد آن كو درم خوار كرد هزار اشتر باركش بار كرد

 بلورز گستردنيها و جام  ز سنجاب و قاقم ز موى سمور

 خردمند گنجور بر بست بار بياورد زين هر يكى ده هزار

 ز زّرينه پنجاه بردند نام سيمين ستامه گرانمايه صد زين ب

 طرايف بدو دارچينى بدوى ببردند سيصد شتر سرخ موى

 گزين كرد زان چينيان كهن يكى مرد با سنگ و شيرين سخن

 آرد پيامبيايد بر شاه و  بفرمود تا با درود و خرام

 برو نامداران كنند آفرين نزديك چينه كه يك چند باشد ب

 گمانى كه بردى كه اويست شاه راهه فرستاده شد با سكندر ب

 سبك زورقى بادبان بركشيد چو ماّلح روى سكندر بديد

 بگفت آنچ آمد ز بازار خويش چو دستور با لشكر آمدش پيش

 نهادند سر بر زمينهمه بر  سپاهش برو خواندند آفرين

 راهه پياده بيامد غريوان ب بدانست چينى كه او هست شاه



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  98
 

 
 

 

 مران پيش فغفور زين در سخن سكندر بدو گفت پوزش مكن

 آرام بنشست بر تخت شاهه ب ببود آن شب و بامداد پگاه

 كه با تو روان مسيحست جفت فرستاده را چيز بخشيد و گفت

 كه نزديك ما يافتى آب روى برو پيش فغفور چينى بگوى

 و گر جاى ديگر خرامى رواست گر ايدر بباشى همى چين تراست

 راهه بتندى نشايد كشيدن ب بياسايم ايدر كه چندين سپاه

فغفور پيغام قيصر بداده ب فرستاده بر گشت و آمد چو باد              

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  99
 

 
 

 

 پس انگه بجنبيد و لشكر براند بدان جايگه شاه ماهى بماند

 بيابان گرفتند و راه دراز از ان سبز دريا چو گشتند باز

 يكى مايه ور باره و شهر ديد حلوان رسيده منزل به چو منزل ب

 كسى كش ز نام و خرد بود بهر پيش آمدندش بزرگان شهره ب

 ز حلوان سران تا در شهريار برفتند با هديه و با نثار

 كه ايدر چه بينيد چيزى شگفت سكندر سبك پرسش اندر گرفت

 ندانيم چيزى كه آيد بكار بدو گفت گوينده كاى شهريار

 ماند بدستكزين بگذرى باد  برين مرز درويشى و رنج هست

 ز حلوان سوى سند شد با سپاه چو گفتار گوينده بشنيد شاه

 همان جنگ را ياور آمد ز هند پذيره شدندش سواران سند

 بخون ريختن دستها شسته بود هرانكس كه از فور دل خسته بود

 خروش آمد و ناله كّر ناى ببردند پيالن و هندى دراى

 سرافراز با راى و كامسوارى  سر سنديان بود بنداه نام

 زمين شد ز افگنده بر سان كوه يكى رزمشان كرده شد همگروه

 سكندر سپاه از پس اندر براند شب آمد بران دشت سندى نماند

 همان تاج زّرين و شمشير و گنج بدست آمدش پيل هشتاد و پنج

 برفتند گريان بنزديك شاه راهه زن و كودك و پير مردان ب

 مشور اين بر و بوم و بر بد مكوش بيدار با راى و هوش كه اى شاه

 

 پادشاهی اسکندر

 سند و جنگ کردنرسیدن اسکندر به کشور   – 41بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  111
 

 
 

 

 بد نسپرده خنك آنك گيتى ب كه فرجام هم روز تو بگذرد

 بران خستگان هيچ ننمود چهر سكندر بريشان نياورد مهر

 زن و كودك خرد و برنا و پير گرفتند زيشان فراوان اسير

 بشست همه روى گيتى ز دشمن سوى نيمروز آمد از راه ُبست

 جهاندار و با نامدار انجمن و زان جايگه شد بسوى يمن

 بيامد بر شهريار جهان چو بشنيد شاه يمن با مهان

 بهاگير و زيبا چنانچون سزيد كز يمن برگزيد هابسى هديه

 دگر پنج را بار دينار كرد ده اشتر ز ُبرد يمن بار كرد

 غمه نباشد بچو باشد درم دل  دگر ده شتر بار كرد از درم

 شماربى ایز ديبا و هر جامه زعفران بد هزار ۀدگر سلّ 

 همان در ناسفته هفتاد و پنج گنجه زبرجد يكى جام بودش ب

 نهاد اندرو شست ياقوت زرد يكى جام ديگر بودش الژورد

 فرمانبران داد و كرد آفرينه ب ز ياقوت سرخ از برش ده نگين

 رسيدند با هديه و با نثار شهريار ۀپيش سراپرده ب

 بر تخت نزديك بنشاختشان سكندر بپرسيد و بنواختشان

 كه پيروزگر باش بر انجمن برو آفرين كرد شاه يمن

 برآسايد از راه شاه و سپاه بتو شادم ار باشى ايدر دو ماه

 كه با تو هميشه خرد باد جفت سكندر برو آفرين كرد و گفت

 ز لشكر جهانى پر آواز گشت گشت شبگير شاه يمن بازه ب

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  111
 

 
 

 

 ز گرد سپه شد هوا ناپديد بابل كشيده سكندر سپه را ب

 كس آرامگاهنديدند زيشان  همى راند يك ماه خود با سپاه

 ز ديدار ديده سرش ناپديد بدين گونه تا سوى كوهى رسيد

 كيوان تو گفتى كه نزديك بوده ب بسر بر يكى ابر تاريك بود

 فرو ماند از راه شاه و سپاه بجايى بروبر نديدند راه

 وزو خيره شد مرد باريك سنج رنجه گذشتند بر كوه خارا ب

 يكى ژرف دريا بد آن روى كوه ز رفتن چو گشتند يك سر ستوه

 كه دريا و هامون بديدند راه پديد آمد و شاد شد زان سپاه

 جهان آفرين را همى خواندند سوى ژرف دريا همى راندند

 سپه را نبد خوردنى جز شكار شماردد و دام بد هر سوى بى

 پر از موى با گوشهاى بزرگ پديد آمد از دور مردى سترگ

 دو گوشش بكردار دو گوش پيل اندرون همچون نيلتنش زير موى 

 ببردند پيش سكندر كشان چو ديدند گردنكشان زان نشان

 بروبر همى نام يزدان بخواند سكندر نگه كرد زو خيره ماند

 ز دريا چه يابى و كام تو چيست چه مردى بدو گفت نام تو چيست

 نهادند نامهمان گوش بستر  بدو گفت شاها مرا باب و مام

 آفتاب برزندكز ان سوى مى ميان آبه بپرسيد كان چيست ب

 هميشه بدى در جهان نامدار از ان پس چنين گفت كاى شهريار

 

 پادشاهی اسکندر

 سپاه کشیدن اسکندر سوی بابل  – 41بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  112
 

 
 

 

 كه گويى نه از خاك دارد سرشت يكى شارستانست اين چون بهشت

 مگر پوشش از ماهى و استخوان نبينى بدو اندر ايوان و خان

 از آفتاب ترنگاريده روشن افراسياببر ايوانها چهر 

 بزرگى و مردى و فرهنگ اوى جنگ جوى خسروهمان چهر كى

 شهر اندرون گرد و خاكه نبينى ب بران استخوان بر نگاريده پاك

 ندارند چيزى جزين پرورش ز ماهى بود مردمان را خروش

 سپاهروم من بران شارستان بى چو فرمان دهد نامبردار شاه

 بياور كسى تا چه بينيم نو سكندر بدان گوش ور گفت رو

 ازان شارستان برد مردم دمان بشد گوش بستر هم اندر زمان

 خرد يافته مردم سالخورد گذشتند بر آب هفتاد مرد

 ازو چند برنا ُبد و چند پير ز خّز و حرير هاشانهمه جامه

 جام داشتپر از در زرين يكى  ازو هرك پيرى ُبد و نام داشت

 بر قيصر آمد سر افگنده پست كسى كو جوان بود تاجى بدست

 بگفتند با او زمانى دراز برفتند و بردند پيشش نماز

 ز درگاه برخاست آواى كوس ببود آن شب و گاه بانگ خروس

 زمين گشت از لشكرش ناپديد و زان جايگه سوى بابل كشيد

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  113
 

 
 

 

 بروبر همى روز تاريك شد بدانست كش مرگ نزديك شد

 نماند كسى از نژاد مهان بران بودش انديشه كاندر جهان

 بوم نهد پى بران خاك آباد كه لشكر كشد جنگ را سوى روم

 هم انگه سطاليس را نامه كرد چو مغز اندرين كار خود كامه كرد

 بفرمودشان تا ببندد ميان هر انكس كجا بد ز تخم كيان

 ز بدها گمانيش كوته كنند همه روى را سوى درگه كنند

 دو نيمه دل ارسطاليس شد ب چو اين نامه بردند نزد حكيم

 تو گفتى سر خامه كرد ز مژگان هم اندر زمان پاسخ نامه كرد

 ز بد كام دستش ببايد كشيد شاه گيهان رسيد ۀكه آن نام

 از انديشه درويش را بخش چيز از ان بد كه كردى مينديش نيز

 بگيتى جز از تخم نيكى مكار بپرهيز و جان را بيزدان سپار

 ايمببيچارگى در سر افگنده ايمهمه مرگ راييم تا زنده

 برفت و بزرگى كسى را سپرد پادشاهى ببردنه هر كس كه شد 

 كه نفرين بود بر تو تا رستخيز بپرهيز و خون بزرگان مريز

 نباشد همان شاه در پيش گاه و ديگر كه چون اندر ايران سپاه

 سپاه آيد از هر سوى هم چنين ز ترك و ز هند و ز سقالب و چين

 نباشد شگفت اگر كين بسيچيد روم آيد آن كس كه ايران گرفته ب

 نبايد كه از باد يابد زيان هرانكس كه هست از نژاد كيان

 

 پادشاهی اسکندر

 اسکندر نزد ارسطالیس و پاسخ یافتننامه   – 42بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  114
 

 
 

 

 راى و بخوانه ببخش و بسور و ب بزرگان و آزادگان را بخوان

 بياراى و آغاز كن دفترى سزاوار هر مهترى كشورى

 كزيشان جهان يافتى رايگان بنام بزرگان و آزادگان

 مخوان بر جهان نيز شاهكسى را  يكى را مده بر دگر دستگاه

 رومه چو خواهى كه لشكر نيايد ب سپر كن كيان را همه پيش بوم

 انديشه و راى ديگر شتافته ب سكندر چو پاسخ بران گونه يافت

 كسى را كش از مردمى بود بهر بزرگان و آزادگان را ز دهر

 بجاى سزاوار بنشاندند بفرمود تا پيش او خواندند

 فزونى نجويد ز دهر اندكى تا هر يكىيكى عهد بنوشت 

 ملوك طوايف نهادند نام بران نامداران جوينده كام

 مهان را بديدار خود شاد ديد بابل رسيده همان شب سكندر ب

 بدو ماند هر كس كه ديدش عجب شبه يكى كودك آمد زنى را ب

 چو مردم بر و كتف و چون گاو ُدم سرش چون سر شير و بر پاى ُسم

 سزد گر نباشد ازان زن نژاد بمرد از شگفتى هم انگه كه زاد

 بدو كرد شاه از شگفتى نگاه ببردند هم در زمان نزد شاه

 كه اين بّچه در خاك بايد نهفت فالش بد آمد هم انگاه گفته ب

 و ز ان كودك مرده چندى براند ز اختر شناسان بسى پيش خواند

 بپوشيد بر خسرو نيك بخت ستاره شمر زان غمى گشت سخت

 كه گر هيچ ماند سخن در نهفت ز اختر شناسان بپرسيد و گفت

 نيابيد جز كام شيران كفن هم اكنون ببّرم سرانتان ز تن

 بدو گفت كاى نامور پيشگاه ستاره شمر چون بر آشفت شاه

 بر موبدان و ردان شد درست تو بر اختر شير زادى نخست

 بگردد سر پادشاهيت زير بينى چو شيرسر كودك مرده 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  115
 

 
 

 

 چنين تا نشيند يكى پيشگاه پر آشوب گردد زمين چند گاه

 همى گفت و آن را نشانه نمود ستاره شمر بيش ازين هرك بود

 مغزش در آمد كمىه راى و به ب سكندر چو بشنيد زان شد غمى

 نيستمرا دل پر انديشه زين باره  چنين گفت كز مرگ خود چاره نيست

 زمانه نكاهد نخواهد فزود مرا بيش ازين زندگانى نبود

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  116
 

 
 

 

 تنگى گزنده بدانست كامد ب بابل هم ان روز شد دردمنده ب

 هرانچش بدل بود با او براند دبير جهان ديده را پيش خواند

 كه آگاهئ مرگ نتوان نهفت مادر يكى نامه فرمود و گفته ب

 زمان چون نكاهد نشايد فزود ز گيتى مرا بهره اين بد كه بود

 كه اندر جهان اين سخن نيست نو تو از مرگ من هيچ غمگين مشو

 شهريارست گر مرد خرداگر  هرانكس كه زايد ببايدش مرد

 كه چون باز گردند زين مرز و بوم بگويم كنون با بزرگان روم

 كسى بر نگردد ز پيمان تو نجويند جز راى و فرمان تو

 كزيشان بدى روميان را زيان هرانكس كه بودند ز ايرانيان

 كه گردد بران پادشاهى سرى هر مهترى كشورىه سپردم ب

 برآسايد آن كشور و مرز و بوم رومه همانا نيازش نيايد ب

 ز گفتار من هيچ مپراگنيد مرا مرده در خاك مصر آگنيد

 ببخشيد بر مردم خيش كار بسالى ز دينار من صد هزار

 زنده نام پدر گمانبود بى گر آيد يكى روشنك را پسر

 كه او تازه گرداند آن مرز و بوم نبايد كه باشد جزو شاه روم

 بپيوند با تخمه فيلقوس هنگام بوسه بدگر دختر آيد 

 بدو تازه كن در جهان ياد من تو فرزند خوانش نه داماد من

 فرستيد نزد پدر ارجمند گزنددگر دختر كيد را بى

 

 پادشاهی اسکندر

 نامه اسکندر به نزدیک مادر و اندرز کردن  – 43بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 راهه عمارى بسيچيد با او ب ابا ياره و برده و نيك خواه

 كه آورده بود او ز پيش پدر همان افسر و گوهر و سيم و زر

 هندوستانه فرستيد با او ب برفتن چنو گشت همداستان

 مرگه به بيچارگى دل نهادم ب برگه من ايدر همه كار كردم ب

 كفن بر تنم عنبر آگين كنند نخست آنك تابوت زّرين كنند

 كسى كو به پيچد ز تيمار من ز زربفت چينى سزاوار من

 مشك و عبيربگيرند و كافور و  قيره در و بند تابوت ما را ب

 ز بر انگبين زير ديباى چين نخست آگنند اندرو انگبين

 سر آمد سخن چون بر آمد روان ازان پس تن من نهند اندران

 نگه دار تا روز من بگذرد تو پند من اى مادر پر خرد

 ز توران و ايران و مكران زمين ز چيزى كه آوردم از هند و چين

 خويش بيرون بود ۀز انداز و بدار و ببخش آنچ افزون بود

 كه بيدار باشى و روشن روان تو حاجت آنستم اى مهربانه ب

 كه اندر جهان نيست جاويد كس ندارى تن خويش را رنجه بس

 ببيند چو تنگ اندر آيد زمان گمانروانم روان ترا بى

 سبكسر بود هرك او كهتر است شكيبايى از مهر نامى تراست

 كنون جان پاكم ز يزدان بخواه تنم سال و ماهترا مهر ُبد بر 

 كه فريادرس باشدم دست رس بدين خواستن باش فريادرس

 كه او نيست از مرگ خسته روان نگر تا كه بينى بگرد جهان

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

 كه تيره شد آن فّر شاهنشهى روم آورند آگهىه ز بابل ب
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 جهان گشت بر نامداران سياه چو آگاه شد لشكر از درد شاه

 جهان شد سراسر پر از گفت و گوى تخت بزرگى نهادند روىه ب

 بدانست كش روز كوتاه شد آگاه شدسكندر چو از لشكر 

 هامون برنده از ايوان شاهى ب بفرمود تا تخت بيرون برند

 ديدند رخسار شاه رنگكه بى ز بيمارى او غمى شد سپاه

 چو بر آتش تيز جوشان شدند همه دشت يك سر خروشان شدند

 كه از روميان كم شود شهريار همى گفت هر كس كه َبد روزگار

 كه ويران شود زين سپس مرز روم آن گردش بخت شومفراز آمد 

 رسيدند جايى كه بشتافتند همه دشمنان كام دل يافتند

 خروشان شويم آشكار و نهان بما بركنون تلخ گردد جهان

 كه ترسنده باشيد با راى و شرم آواى نرمه چنين گفت قيصر ب

 برخوريدچو خواهيد كز جان و تن  ز اندرز من سر بسر مگذريد

 نه با من همى بد كند روزگار پس از من شما را همينست كار

 شد آن نامور شاه لشكر شكن بگفت اين و جانش بر آمد ز تن

 ز فرياد لشكر بدّريد گوش ز لشكر سراسر بر آمد خروش

 ز مژگان همى خون دل ريختند همه خاك بر سر همى بيختند

 را دم بريدند پستهزار اسپ  زدند آتش اندر سراى نشست

 تو گفتى همى برخروشد زمين نهاده بر اسپان نگونسار زين

 

 پادشاهی اسکندر

 مردن اسکندر به بابل  – 44بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همى ناله از آسمان برگذشت ببردند صندوق زّرين بدشت

 پراگند بر تنش كافور ناب روشن گالبه سكوبا بشستش ب

 خروشان بران شهريار انجمن ز ديباى زربفت كردش كفن

 تا پاى در انگبين نهادند تن نامور زير ديباى چين

 دالور درخت گسترشد آن سايه سر تنگ تابوت كردند سخت

 گنجه تخت و چه نازى به چه يازى ب نمانى همى در سراى سپنج

 همه دست بر دست بگذاشتند چو تابوت زان دشت برداشتند

 سخنشان ز تابوت بد يك بسى دو آواز شد رومى و پارسى

 كه او را جز ايدر نبايد نهفت گفتهرانكس كه او پارسى بود 

 چه تازند تابوت گرد جهان چو ايدر بود خاك شاهنشهان

 كه ايدر نهفتن ورا نيست راى چنين گفت رومى يكى رهنماى

 سكندر در آن خاك ريزد كه رست اگر بشنويد آنچ گويم درست

 كه گر چند گويى نيايد ببن يكى پارسى نيز گفت اين سخن

 ز شاهان و پيشينگان يادگار را يكى مرغزار نمايم شما

 بدو اندرون بيشه و آبگير ورا جرم خواند جهان ديده پير

 كه آواز او بشنود هر گروه چو پرسى ترا پاسخ آيد ز كوه

 هم ايدر بداريد تابوت را بياريد مر پير فرتوت را

 شما را بدين راى فّرخ نهد بپرسيد اگر كوه پاسخ دهد

 بدان بيشه كش باز خوانند جرم پويان بكردار غرمبرفتند 

 كه تابوت شاهان چه داريد راز بگفتند پاسخ چنين داد باز

 كجا كرده بد روزگارى كه زيست اسكندريسته كه خاك سكندر ب

 ببردند زان بيشه صندوق تفت چو آواز بشنيد لشكر برفت
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 جهان را دگر گونه شد داورى اسكندرىه چو آمد سكندر ب

 زمين شد سراسر پر از گفت و گوى هامون نهادند صندوق اوىه ب

 تابوت او بر شدند انجمنه ب اسكندرى كودك و مرد و زنه ب

 مهندس فزون آمدى صد هزار گرفتى ز مردم شماراگر بر 

 جهانى برو ديدگان پر ز خون حكيم ارسطاليس پيش اندرون

 چنين گفت كاى شاه يزدان پرست بران تنگ صندوق بنهاد دست

 كه اين تنگ تابوت شد جاى تو كجا آن هش و دانش و راى تو

 چرا خاك را برگزيدى نهال روز جوانى برين مايه ساله ب

 يكى گفت كاى پيل رويينه تن حكيمان رومى شدند انجمن

 كجا آن همه حزم و راى و نشست ز پايت كه افگند و جانت كه خست

 كنون زّر دارد تنت را ببر دگر گفت چندين نهفتى تو زر

 چرا سودى اى شاه با مرگ دست دگر گفت كز دست تو كس نرست

 جستن پادشاهى و گنجهم از  دگر گفت كآسودى از درد و رنج

 همان بر كه كشتى همان بدروى دگر گفت چون پيش داور شوى

 كه ريزنده خون شاهان بود آن بود دستگاهدگر گفت بى

 كه بودى تو چون گوهر نابسود دگر گفت ما چون تو باشيم زود

 بياموزد آن چيز كت نيست ياد دگر گفت چون بيندت اوستاد

 بيشى سزد گر نيازيم دسته ب نرستدگر گفت كز مرگ چون تو 

 

 پادشاهی اسکندر

 اسکندرشیون فرزانگان بر   – 45بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چه پوشى همى زانجمن خوب چهر دگر گفت كاى برتر از ماه و مهر

 زره بكوشد كه چهره بپوشد ب دگر گفت مرد فراوان هنر

 ترا زّر زرد آوريدست زير كنون اى هنرمند مرد دلير

 اىنپوشيده را نيز رخ ديده اىدگر گفت ديبا بپوشيده

 همى جويدت ياره و تخت و عاج ديبا برآور كه تاجكنون سر ز 

 ز چينى و رومى پرستندگان دگر گفت كز ماه رخ بندگان

 رسم كيان زّر و ديبا مداره ب بريدى و زر دارى اندر كنار

 چه ياد آيدت پاسخ رهنمون دگر گفت پرسنده پرسد كنون

 گنج اندر آويختىه بسختى ب كه خون بزرگان چرا ريختى

 ز گيتى جز از نيك نامى نبرد خنك آن كسى كز بزرگان بمرد

 زبانت ز گفتار بيكار گشت دگر گفت روز تو اندر گذشت

 عنان از بزرگى ببايد كشيد هرانكس كه او تاج و تخت تو ديد

 درخت بزرگى چه بايد نشاند كه بر كس نماند چو بر تو نماند

 تو آزاد گشتسر سركشان از  دگر گفت كردار تو باد گشت

 جهانى جدا كرده از ميش و گرگ ببينى كنون بارگاه بزرگ

 رنجه چرا داشتى خويشتن را ب دگر گفت كاندر سراى سپنج

 يكى تنگ تابوت شد گنج تو كه بهر تو اين آمد از رنج تو

 بسند آمدت بند صندوق را نجويى همى ناله بوق را

 بمانى برين پهن دشتتو تنها  دگر گفت چون لشكرت بازگشت

 فراوان غم زندگانى خورى همانا پس هر كسى بنگرى
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 فراوان بماليد رخ بر برش ازان پس بيامد دوان مادرش

 جهاندار و نيك اختر و پارسا همى گفت كاى نامور پادشا

 هم از دوده و لشكر و انجمن نزديكى اندر تو دورى ز منه ب

 دل هرك زين شاد شد كنده باد روانم روان ترا بنده باد

 چنين گفت كاى شاه آزاد مرد از ان پس بشد روشنك پر ز درد

 همى پشت راستكزو داشت گيتى  جهاندار داراى دارا كجاست

 همان نامور خسرو شهر زور همان خسرو و اشك و فريان و فور

 گرده سرانشان ز باد اندر آمد ب ديگر شهرياران كه روز نبرد

 ترا گفتم ايمن شدستى ز مرگ چو ابرى بدى تند و بارش تگرگ

 چه تنها چه با لشكر آويختن ز بس رزم و پيكار و خون ريختن

 همى دارى از مردم خويش راز گفتم جواززمانه ترا داد 

 بينداختى تاج شاهنشهى چو كردى جهان از بزرگان تهى

 دل خاك بينم ترا غمگسار درختى كه كشتى چو آمد ببار

 بزرگان ز گفتار گشتند سير زيره چو تاج سپهر اندر آمد ب

 ندارد جهان از چنين ترس و باك نهفتند صندوق او را بخاك

 نه دادست پيدا نه پيدا ستم آرد برد سوى دم ز باد اندر

 نه كهتر برين دست يابد نه شاه نيابى بچون و چرا نيز راه

 جوانمردى و خوردن و خّرمى همه نيكوى بايد و مردمى

 

 پادشاهی اسکندر

 شیون کردن مادر و زن اسکندر بر او  – 46بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ىااگر كهتر آيى و گر شهره ىاجز اينت نبينم همى بهره

 بهشتبدانجا نيابى تو خّرم  اگر ماند ايدر ز تو نام زشت

 سكندر شد و ماند ايدر سخن چنين است رسم سراى كهن

 نگر تا چه دارد ز گيتى بمشت چو اوسى و شش پادشا را بكشت

 شد آن شارستانها كنون خارستان بر آورد پر مايه ده شارستان

 سخن ماند ازو اندر آفاق و بس بجست آنچ هرگز نجستست كس

 برف و باران سراى كهنچو از  سخن به كه ويران نگردد سخن

 همه بهترى باد و نيك اخترى گذشتم ازين سّد اسكندرى

 نوشته بماند ز ما يادگار اگر چند هم بگذرد روزگار

 بخاك اندر آيد سر انجام كار اگر صد بمانى و گر صد هزار

 ز هر بد تن پاكش آزاد باد دل شهريار جهان شاد باد
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 پيرى مرا مستمنده چه دارى ب اال اى برآورده چرخ بلند

 پيرى چرا خوار بگذاشتىه ب چو بودم جوان در برم داشتى

 رنج خارهمى پرنيان گردد از  همى زرد گردد گل كامگار

 همان تيره گشت آن گرامى چراغ باغه دو تا گشت آن سرونازان ب

 همى لشكر از شاه بيند گناه پر از برف شد كوهسار سياه

 همى ريخت بايد ز رنج تو خون بكردار مادر بدى تا كنون

 پر از رنجم از راى تاريك تو وفا و خرد نيست نزديك تو

 ىه اپرورده بودى نيازردچو  ىه امرا كاج هرگز نپرورد

 بگويم جفاى تو با داورم هرانگه كه زين تيرگى بگذرم

 خروشان بسر بر پراگنده خاك بنالم ز تو پيش يزدان پاك

 گزندبى ۀكه اى مرد گويند چنين داد پاسخ سپهر بلند

 چنين ناله از دانشى كى سزد چرا بينى از من همى نيك و بد

 روان را بدانش همى پرورى برترى ىاتو از من بهر باره

 خور و ماه زين دانش آگاه نيست بدين هرچ گفتى مرا راه نيست

 بد راه و دست تراه نيك و به ب خور و خواب و راى و نشست ترا

 شب و روز و خورشيد و ماه آفريد از ان خواه راهت كه راه آفريد

 نيستبكاريش فرجام و آغاز  يكى آنك هستيش را راز نيست

 ستكسى كو جزين داند آن بيهده چو گويد بباش آنچ خواهد ُبدست

 

 پادشاهی اسکندر

 گله کردن فردوسی از پیری و روزگار  – 47بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 امآفريننده ۀپرستند اممن از داد چون تو يكى بنده

 نيارم گذشتن ز پيمان اوى نگردم همى جز بفرمان اوى

 براندازه زو هرچ بايد بخواه يزدان پناهه يزدان گراى و به ب

 ماه و ناهيد و مهر ۀفروزند جز او را مخوان كردگار سپهر

 بيارانش بر هر يكى بر فزود وزو بر روان محّمد درود

 


