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 دانش گراىه بزم و به رزم و به ب ستاىكنون پادشاه جهان را 

 جاىه كزويست نام بزرگى ب سرافراز محمود فرخنده راى

 كه رايش همى از خرد برخورد جهاندار ابو القاسم پر خرد

 ز رنج و ز غم گشته آزاد دل همى باد تا جاودان شاد دل

 ز قّنوج تا مرز كابلستان شهنشاه ايران و زابلستان

 چه بر خويش و بر دوده و كشورش باد و بر لشكرشبرو آفرين 

 كزو شادمانست گردنده عصر جهاندار ساالر او مير نصر

 روز بسيچه نه آرام گيرد ب دريغش نيايد ز بخشيدن ايچ

 چنگ آورده سر شهرياران ب چو جنگ آيدش پيش جنگ آورد

 ببخشد نه انديشد از رنج خويش بر آن كس كه بخشش كند گنج خويش

 وزو بخشش و داد موجود باد جهان تا جهاندار محمود باد

 سر لشكر از ماه برتر بود سپهدار چون بو المظّفر بود

 همى بگذرد تير او بر درخت كه پيروز نامست و پيروز بخت

 نشستش همه بر سر گنج باد باد رنجهميشه تن شاه بى

 باددلش روشن و گنجش آباد  هميدون سپهدار او شاد باد

 ازين تخمه هرگز مبراد مهر پايست گردان سپهره چنين تا ب

 همه تاجدارند و پيروزگر پدر بر پدر بر پسر بر پسر

 يكى آفرين باد بر شهريار گذشته ز شّوال ده با چهار

 

 )پادشاهی اشکانیان دو صد سال بود(پادشاهی اشکانیان

 گفتار اندر ستایش سلطان محمود  – 1بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه فرمان بد از شاه با فّر و تاج كزين مژده داديم رسم خراج

 بيدار و ز مرد كيشز دين دار  كه سالى خراجى نخواهند بيش

 همه كار بر ديگر اندازه شد بدين عهد نوشين روان تازه شد

 همى بفگند چادر داد باز چو آمد بران روزگارى دراز

 كه او خلعتى يابد از آسمان ببينى بدين داد و نيكى گمان

 بماند كاله كيان بر سرش كه هرگز نگردد كهن بر برش

 منش بر گذشته ز چرخ بلند گزندسرش سبز باد و تنش بى

 كجا بشمرد ماه و سال مرا ندارد كسى خوار فال مرا

 درفشى بود بر سر بخردان نگه كن كه اين نامه تا جاودان

 كه خوانند هر كس برو آفرين بماند بسى روزگاران چنين

 كه چون شاه را دل بپيچد ز داد چنين گفت نوشين روان قباد

 ستاره نخواند و را نيز شاه سياهكند چرخ منشور او را 

 بود گناهانچو درد دل بى عزل شاهان بود ۀستم نام

 دانش و دادگرهنرمند و با بماناد تا جاودان اين گهر

 همه نام نيكو بود يادگار نباشد جهان بر كسى پايدار

 مهان عرب خسروان عجم كجا شد فريدون و ضّحاك و جم

 بهراميان تا بسامانيانز  كجا آن بزرگان ساسانيان

 كه بيدادگر بود و ناپاك بود شاه ضّحاك بود ترنكوهيده

 بمرد او و جاويد نامش نمرد فريدون فّرخ ستايش ببرد

 سخن بهتر از گوهر شاهوار سخن ماند اندر جهان يادگار

 تخت مهى شاد بوده گنج و به ب ستايش نبرد آنك بيداد بود

 گيتى كسى نام اوىه نخواند ب اوىگسسته شود در جهان كام 

 كه بادا همه ساله بر تخت ناز شاه دشمن گداز ۀازين نام
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 نيايش همى ز آسمان بر گذشت همه مردم از خانها شد بدشت

 خجسته برو گردش روزگار كه جاويد بادا سر تاجدار

 نوشته بر ايوانها نام خويش ز گيتى مبيناد جز كام خويش

 همان خسروى قامت و منظرش لشكر و كشورشهمان دوده و 
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 سوى گاه اشكانيان باز گرد كنون اى سراينده فرتوت مرد

 ياد آرد از باستانكه گوينده  راستان ۀچه گفت اندر آن نام

 چه گويد كرا بود تخت مهان پس از روزگار سكندر جهان

 كزان پس كسى را نبود تخت عاج چنين گفت داننده دهقان چاچ

 دلير و سبكبار و سر كش بدند بزرگان كه از تخم آرش بدند

 گرفته ز هر كشورى اندكى بر يكى ىابگيتى بهر گوشه

 ملوك طوايف همى خواندند بنشاندندچو بر تختشان شاد 

 تو گفتى كه اندر زمين شاه نيست برين گونه بگذشت سالى دويست

 بر آسود يك چند روى زمين نكردند ياد اين ازان آن ازين

 جاىه كه تا روم آباد ماند ب سكندر سگاليد زين گونه راى

 رد شاپور خسرو نژاددگر گ   نخست اشك بود از نژاد قباد

 چو بيژن كه بود از نژاد كيان يك دست گودرز اشكانيانز 

 چو آرش كه بد نامدار سترگ چو نرسى و چون اورمزد بزرگ

 راى و روشن روان خردمند و با چو زو بگذرى نامدار اردوان

 ببخشيد گنجى بارزانيان چو بنشست بهرام ز اشكانيان

 گرگ كه از ميش بگسست چنگال ورا خواندند اردوان بزرگ

 كه داننده خواندش مرز مهان ورا بود شيراز تا اصفهان

 كه تّنين خروشان بد از شست اوى باصطخر بد بابك از دست اوى

 

 پادشاهی اشکانیان

 آغاز داستان اشکانیان  – 2بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نگويد جهاندار تاريخشان چو كوتاه شد شاخ و هم بيخشان

 امخسروان ديده ۀنه در نام امكزيشان جز از نام نشنيده

 خواب دیدن بابک در کار ساسان

 بيفگند رايى ميان مهان سكندر چو نوميد گشت از جهان

 بماند مر ان كشور آباد و شاد بدان تا نگيرد كس از روم ياد

 چنين آورد دانش شاه بار چو دانا بود بر زمين شهريار
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 همه دوده را روز برگشته شد رزم اندرون كشته شده چو دارا ب

 نامه خردمند و جنگى و ساسان ب پسر بد مر او را يكى شاد كام

 سر بخت ايرانيان گشته ديد پدر را بران گونه چون كشته ديد

 بدام بال در نياويخت اوى از ان لشكر روم بگريخت اوى

 ز ساسان يكى كودكى ماند خرد بمردزارى ه هندوستان در به ب

 همى نام ساسانش كردى پدر بدين هم نشان تا چهارم پسر

 همه ساله با رنج و كار گران شبانان بدندى و گر ساربان

 بدشت اندرون سر شبان را بديد چو كهتر پسر سوى بابك رسيد

 بد روزگاره كه ايدر گذارد ب كاره بدو گفت مزدورت آيد ب

 همى داشت با رنج روز و شبان بدبخت را سر شبانبپذيرفت 

 شبان سر شبان گشت بر گوسفند چو شد كارگر مرد و آمد پسند

 پر از غم دل و تن پر از رنج و درد دران روزگارى همى بود مرد

 چنان ديد روشن روانش بخواب شبى خفته بد بابك رود ياب

 گرفته بدستيكى تيغ هندى  كه ساسان به پيل ژيان بر نشست

 برو آفرين كرد و بردش نماز هرانكس كه آمد بر او فراز

 دل تيره از غم بپيراستى زمين را بخوبى بياراستى

 همى بود با مغزش انديشه جفت بديگر شب اندر چو بابك بخفت

 سه آتش ببردى فروزان بدست چنان ديد در خواب كاتش پرست

 

 پادشاهی اشکانیان

 3بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كردار گردان سپهره فروزان ب چو آذرگشسپ و چو خّراد و مهر

 هر آتشى عود سوزان بدىه ب همه پيش ساسان فروزان بدى

 روان و دلش پر ز تيمار شد سر بابك از خواب بيدار شد

 هر دانشى بر توانا بدنده ب هرانكس كه در خواب دانا بدند

 بزرگان فرزانه و راى زن ايوان بابك شدند انجمنه ب

 همه خواب يك سر بديشان بگفت ز نهفتچو بابك سخن برگشاد ا

 نهاده برو گوش پاسخ سراى پر انديشه شد زان سخن رهنماى

 تأويل اين كرد بايد نگاهه ب سرانجام گفت اى سر افراز شاه

 شاهى برآرد سر از آفتابه ب خوابه كسى را كه بينند زين سان ب

 خوردپسر باشدش كز جهان بر  ور ايدونك اين خواب زو بگذرد

 يك هديه داده يك ب شانبر اندازه چو بابك شنيد اين سخن گشت شاد

 روز دمهه بر بابك آيد ب بفرمود تا سر شبان از رمه

 پر از برف پشمينه دل بدو نيم بيامد شبان پيش او با گليم

 بدر شد پرستنده و رهنماى بپردخت بابك ز بيگانه جاى

 خويش نزديك بنشاختشبر  ز ساسان بپرسيد و بنواختش

 شبان زو بترسيد و پاسخ نداد بپرسيدش از گوهر و از نژاد

 جان گر دهى زينهاره شبان را ب ازان پس بدو گفت كاى شهريار

 پيمان بدسته چو دستم بگيرى ب بگويد ز گوهر همه هرچ هست

 نه بر آشكار و نه اندر نهان كه با من نسازى بدى در جهان

 ز يزدان نيكى دهش كرد ياد زبان برگشاد چو بشنيد بابك

 بدارمت شادان دل و ارجمند چيزى گزنده كه بر تو نسازم ب

 كه من پور ساسانم اى پهلوان بابك چنين گفت زان پس جوانه ب

 ش خواندى همى يادگيركه بهمن نبيره جهاندار شاه اردشير
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 ز گشتاسپ يل در جهان يادگار سرافراز پور يل اسفنديار

 ازان چشم روشن كه او ديد خواب چو بشنيد بابك فرو ريخت آب

 يكى باره با آلت خسروى پهلوى ۀبياورد پس جام

 همى باش تا خلعت آرند نو گرمابه شوه بدو گفت بابك ب

 ازان سر شبانان سرش برفراخت يكى كاخ پر مايه او را بساخت

 بر پاى كردغالم و پرستنده  چو او را بران كاخ بر جاى كرد

 داد نيازيشهم از خواسته بى بهر آلتى سر فرازيش داد

 پسنديده و افسر خويش را بدو داد پس دختر خويش را
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 يكى كودك آمد چو تابنده مهر ماه چهرچو نه ماه بگذشت بر 

 فزاينده و فّرخ و دلپذير نامدار اردشير ۀبمانند

 نيا شد بديدار او شاد كام همان اردشيرش پدر كرد نام

 بر آمد برين روزگارى دراز بر بناز بره همى پروريدش ب

 همى خواندش بابكان اردشير مر او را كنون مردم تيزوير

 هنر نيز بر گوهرش بر فزود هرچ بودبياموختندش هنر 

 كه گفتى همى زو فروزد سپهر چنان شد بديدار و فرهنگ و چهر

 ز فرهنگ و ز دانش آن جوان پس آگاهى آمد سوى اردوان

 ناهيد ماند همى روز بزمه ب كه شير ژيانست هنگام رزم

 سوى بابك نامور پهلوان يكى نامه بنوشت پس اردوان

 و با نام و پاكيزه راى گوىسخن دانش و رهنماىكه اى مرد با 

 سواريست گوينده و ياد گير شنيدم كه فرزند تو اردشير

 نزديك ما شادمانه فرستش ب چو نامه بخوانى هم اندر زمان

 ميان يالن سرفرازش كنم كنم نيازشبى هاز بايسته

 نگوييم كو نيست پيوند ما نزديك فرزند ماه چو باشد ب

 رخ بر فشانده بسى خون مژگان ب شاه بابك بخواند ۀآن نامچو 

 همان نو رسيده جوان اردشير بفرمود تا پيش او شد دبير

 روشن روانه بخوان و نگه كن ب اردوان ۀبدو گفت كاين نام

 

 پادشاهی اشکانیان

 زادن اردشیر بابکان  – 4بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نويسم فرستم يكى نيك خواه من اينك يكى نامه نزديك شاه

 پسنديده رادالور جوان  بگويم كه اينك دل و ديده را

 چو آيد بدان بارگاه بلند فرستادم و دادمش نيز پند

 نبايد كه بادى برو بر وزد تو آن كن كه از رسم شاهان سزد

 كرد شاد ىاجوان را ز هر گونه در گنج بگشاد بابك چو باد

 ز فرزند چيزش نيامد دريغ ز زّرين ستام و ز گوپال و تيغ

 چينى و زربفت شاهنشهىز  ز دينار و ديبا و اسپ و رهى

 اردوان ۀجوان شد پرستند بياورد و بنهاد پيش جوان

 ز ديبا و دينار و مشك و عبير نيز با اردشير هابسى هديه

 رىه درگاه شاه اردوان شد به ب ز پيش نيا كودك نيك پى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  11
 

 
 

 

 بگفتند با شاه زان بارخواه نزديكى بارگاهه چو آمد ب

 ز بابك سخنها فراوان براند مهر اردوان پيش خواندبه جوان را 

 برزن يكى جايگه ساختشه ب نزديكى تخت بنشاختشه ب

 ز گستردنىز پوشيدنى هم  خوردنى ىافرستاد هر گونه

 جايى كه فرموده بود اردوانه ب ابا نامداران بيامد جوان

 جهان گشت چون روى رومى سپيد چو كرسى نهاد از بر چرخ شيد

 كه بد ناگزير هايىهمان هديه پيش خواند اردشير ىاپرستنده

 بابك پهلوان ۀفرستاد فرستاد نزديك شاه اردوان

 را سودمند آمدش جوانمرد بديد اردوان و پسند آمدش

 تيمار نگذاشتشه زمانى ب پسروار خسرو همى داشتن

 پيش خودش داشتى سال و ماهه ب مى خوردن و خوان و نخچيرگاهه ب

 جدايى ندادش ز پيوند خويش همى داشتش همچو فرزند خويش

 پراگنده شد لشكر و پور شاه نخچير گاهه چنان بد كه روزى ب

 جوانمرد را شاه بد دلپذير اردشيرهمى راند با اردوان 

 از ان هر يكى چون يكى شهريار پسر بود شاه اردوان را چهار

 از ان لشكر گشتن برخاست شور هامون پديد آمد از دور گوره ب

 همى گرد با خوى برآميختند پايان برانگيختندهمه باد

 چو نزديك شد در كمان راند تير همى تاخت پيش اندرون اردشير

 

 پادشاهی اشکانیان

 آمدن اردشیر به اردوگاه اردوان  – 5بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 گذر كرد بر گور پيكان و پر بزد بر سرون يكى گور نر

 بديد آن گشاد و بر آن جوان بيامد هم اندر زمان اردوان

 كه با دست آن كس هنر باد جفت بديد آن يكى گور افگنده گفت

 تيره كه اين گور را من فگندم ب اردشيره شاه چنين داد پاسخ ب

 امرا نيز جوينده همان جفت امپسر گفت كين را من افگنده

 كه دشتى فراخست و هم گور و تير چنين داد پاسخ بدو اردشير

 دروغ از گناهست بر سر كشان يكى ديگر افگن برين هم نشان

 مرد جوان زد بيكى بانگ بر پر از خشم شد زان جوان اردوان

 كه پروردن آيين و راه منست بدو گفت شاه اين گناه منست

 چرا برد بايد همى با سپاه نخچيرگاه و ببزم ه ترا خود ب

 ورىآبلندى گزينى و كند بدان تا ز فرزند من بگذرى

 هم آن جايگه بر سرايى گزين برو تازى اسپان ما را ببين

 بهر كار با هر كسى يار باش ر اسپ ساالر باشبران آخ  

 ر اسپ شد ناگزيربر آخ   بيامد پر از آب چشم اردشير

 پر از غم دل و سر پر از كيميا بنوشت پيش نيايكى نامه 

 كه درد تنش باد و رنج روان كه ما را چه پيش آمد از اردوان

 كجا اردوان از چه آشفته بود همه ياد كرد آن كجا رفته بود

 نكرد آن سخن نيز بر كس پديد چو آن نامه نزديك بابك رسيد

 چندى ز گنجبياورد دينار  دلش گشت زان كار پر درد و رنج

 هيونى برافگند گرد و سوار فرستاد نزديك او ده هزار

 يكى نامه فرمود زى اردشير بفرمود تا پيش او شد دبير

 نخچير با اردوانه چو رفتى ب كه اى كم خرد نو رسيده جوان

 تو نه پيوند اوى اىپرستنده چرا تاختى پيش فرزند اوى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  13
 

 
 

 

 نابخردىه تو ب اىكردهكه خود  تو دشمنى از بدىه نكردى ب

 مگردان ز فرمان او هيچ روى كنون كام و خشنودى او بجوى

 نامه درون پندها دادمته ب ز دينار لختى فرستادمت

 دگر خواه تا بگذرد روزگار هرانگه كه اين مايه بردى بكار

 بيامد دوان تا بر اردشير تگاور هيون جهان ديده پير

 دلش سوى نيرنگ و اورند گشت خرسند گشتچو آن نامه بر خواند 

 ز پوشيدنيها و از خوردنى بگسترد هر گونه گستردنى

 نه اندر خور كار جايى گزيد بنزديك اسپان سرايى گزيد

 مى و جام و رامشگران يار اوى شب و روز خوردن بدى كار اوى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  14
 

 
 

 

 ارجمند ىاكاخ اندرون بندهه ب يكى كاخ بود اردوان را بلند

 نگارى پر از گوهر و رنگ و بوى كه گلنار بد نام آن ماه روى

 بران خواسته نيز گنجور بود بر اردوان همچو دستور بود

 ديدار او شاد و خندان بدىه ب از جان بدى تربروبر گرامى

 دلش گشت زان خّرمى شادكام بامه چنان بد كه روزى بر آمد ب

 جوان در دل ماه شد جايگير نگه كرد خندان لب اردشير

 شب روز نزديك شده همانا ب همى بود تا روز تاريك شد

 گره زد برو چند و ببسود دست كمندى بران كنگره بر ببست

 همى داد نيكى دهش را درود گستاخى از باره آمد فروده ب

 پر از گوهر و بوى مشك و عبير بيامد خرامان بر اردشير

 چو بيدار شد تنگ در بر گرفت ز بالين ديبا سرش بر گرفت

 بدان موى و آن روى و آن رنگ و بوى نگه كرد برنا بران خوب روى

 دلم را بياراستى، ر غمكه پ   بدان ماه گفت از كجا خاستى

 امديدار تو زندهه ز گيتى ب امچنين داد پاسخ كه من بنده

 كه از من بود شاد و روشن روان دالرام گنجور شاه اردوان

 اممهر تو آگندهه دل و جان ب امكنون گر پذيرى ترا بنده

 درفشان كنم روز تاريك تو بيايم چو خواهى بنزديك تو

 آموزگاره شكست اندر آمد ب روزگارچو لختى بر آمد برين 

 

 پادشاهی اشکانیان

 دیدن گلنار اردشیر را و مردن بابک  – 6بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  15
 

 
 

 

 سراى كهن ديگرى را سپرد جهان ديده بيدار بابك بمرد

 پر از غم شد و تيره گشتش روان چو آگاهى آمد سوى اردوان

 سپهبد بمهتر پسر داد پارس گرفتند هر مهترى ياد پارس

 هامون برنده ز درگاه لشكر ب بفرمود تا كوس بيرون برند

 ازان پير روشن دل و دستگير شد بر دل اردشيرجهان تيره 

 و زان آگهى راى ديگر گرفت دل از لشكر اردوان بر گرفت

 هر سو همى جست راه گريزه ب كه از درد او بد دلش پر ستيز

 ز اختر شناسان روشن روان ازان پس چنان بد كه شاه اردوان

 خويشهمى باز جست اختر و راه  درگاه خويشه بياورد چندى ب

 ازان پس كرا باشد آموزگار همان نيز تا گردش روزگار

 بدان تا كنند اختران را نگاه شاه ،فرستادشان نزد گلنار

 نگه كرده شد طالع شهريار سه روز اندر آن كار شد روزگار

 سخن گفتن از طالع و رازشان چو گنجور بشنيد آوازشان

 ز اختر شناس كنيزك بپردخت سيم روز تا شب گذشته سه پاس

 ياده همى داشت گفتار ايشان ب پر از آرزو دل لبان پر ز باد

 كه بگشايد آن راز با اردوان چهارم بشد مرد روشن روان

 ز كاخ كنيزك بر شهريار برفتند با زيجها بر كنار

 همان حكم او بر چه و چون و چند بگفتند راز سپهر بلند

 د دل نامدارزى بپيچچيز  كزين پس كنون تا نه بس روزگار

 سپهبد نژادى و كنداورى كه بگريزد از مهترى كهترى

 جهاندار و نيك اختر و سودمند و زان پس شود شهريارى بلند

 ز گفتار ايشان غمى گشت سخت دل نامور مهتر نيك بخت

 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  16
 

 
 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  17
 

 
 

 

 كنيزك بيامد بر اردشير چو شد روى كشور بكردار قير

 كه يك روز نشكيبى از اردوان چو دريا بر آشفت مرد جوان

 همى گفت با نامدار اردوان كنيزك بگفت آنچ روشن روان

 برگزيدشكيبايى و خامشى  سخن چون ز گلنار زان سان شنيد

 ازان پس همى جست راه گريز دل مرد برنا شد از ماه تيز

 ز رى سوى شهر دليران شوم ايران شومه بدو گفت گر من ب

 گر ايدر بباشى بنزديك شاه تو با من سگالى كه آيى براه

 همان بر سر كشور افسر شوى اگر با من آيى توانگر شوى

 اماز تو تا زنده نباشم جدا امچنين داد پاسخ كه من بنده

 فرو ريخت از ديدگان آب زرد همى گفت با لب پر از باد سرد

 كه فردا ببايد شدن ناگزير چنين گفت با ماه روى اردشير

 كف بر نهاده تن و جان خويشه ب ايوان خويشه كنيزك بيامد ب

 خم اندر آمد شب الژورده ب چو شد روى گيتى ز خورشيد زرد

 ز هر گوهرى جستن آغاز كرد باز كردكنيزك در گنجها 

 كاره ز دينار چندانك بودش ب ز ياقوت و ز گوهر شاهوار

 بدان خانه بنهاد گوهر ز دست جايى كه بودش نشسته بيامد ب

 گروهبخفت اردوان جاى شد بى همى بود تا شب بر آمد ز كوه

 بياورد گوهر بر اردشير كردار تيره از ايوان بيامد ب

 

 پادشاهی اشکانیان

 گریختن اردشیر با گلنار  – 7بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  18
 

 
 

 

 نگهبان اسپان همه خفته مست جهانجوى را ديد جامى بدست

 كه وى خواست رفتن همى ناگزير كجا مستشان كرده بود اردشير

 ر چنان بود در زير زينبر آخ   دو اسپ گرانمايه كرده گزين

 همان گوهر و سرخ دينار ديد جهانجوى چون روى گلنار ديد

تازى اسپان لگامبزد بر سر  هم اندر زمان پيش بنهاد جام     

 يكى تيغ زهر آب داده بدست بپوشيد خفتان و خود بر نشست

 نشستند و رفتند يكبارگى همان ماه رخ بر دگر بارگى

 همى رفت شادان دل و راه جوى از ايوان سوى پارس بنهاد روى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  19
 

 
 

 

 نبودى شب و روز روشن روان روى اردوان ماهچنان بد كه بى

 فاله مگر چهر گلنار ديدى ب ز ديبا نبرداشتى دوش و يال

 بديبا سرگاهش آراستن چو آمدش هنگام برخاستن

 آشفت و پيچان شد از كين اوىبر  كنيزك نيامد ببالين اوى

 بياراسته تخت و تاج و سراى پاىه بدر بر سپاه ايستاده ب

 بيامد بر نامور شهريار ز درگاه برخاست ساالر بار

 هرانكس كجا مهتر كشورند بدو گفت گردنكشان بر درند

 كه گلنار چون راه و آيين نگاه پرستندگان را چنين گفت شاه

 كه داند بدين داستان دين من بالين منه ندارد نيايد ب

 كه رفتست بيگاه دوش اردشير بيامد هم آنگاه مهتر دبير

 نامبردار شاه ۀكه بد بار ر ببردست خنگ و سياهو ز آخ  

 كه گنجور او رفت با اردشير هم آنگاه شد شاه را دلپذير

 پاىه بر آشفت و زود اندر آمد ب دل مرد جنگى برآمد ز جاى

 تو گفتى همى باره آتش سپرد سواران جنگى فراوان ببرد

 بسى اندرو مردم و چارپاى بره بر يكى نامور ديد جاى

 شنيدى شما بانگ نعل ستور بپرسيد زيشان كه شبگير هور

 دو تن بر دو باره در آمد بدشت يكى گفت زيشان كه اندر گذشت

 خنگ و ديگر سياه ۀيكى بار همى برگذشتند پويان براه

 

 پادشاهی اشکانیان

 آگاهی یافتن اردوان از کار گلنار و اردشیر  – 8بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

ّم سواران يكى غرم پاك  چو اسپى همى بر پراگند خاك بد 

 كه اين غرم بارى چرا شد دوان بدستور گفت آن زمان اردوان

 شاهى و نيك اخترى پّر اوسته ب چنين داد پاسخ كه آن فّر اوست

 كه اين كار گردد بما بر دراز گر اين غرم دريابد او را متاز

 بخورد و بر آسود و آمد دوان آن جايگه اردوان فرود آمد

 پيش اندرون اردوان و وزيره ب همى تاختند از پس اردشير

 نپرداخت از تاختن يك زمان جوان با كنيزك چو باد دمان

 بروبر ز دشمن نيايد گزند كرا يار باشد سپهر بلند

 بديد از بلندى يكى آبگير ازان تاختن رنجه شد اردشير

 كه اكنون كه با رنج گشتيم جفت جوانمرد پويان بگلنار گفت

 و پود تاركه شد باره و مرد بى ببايد بدين چشمه آمد فرود

 ازان پس بر آسودگى بگذريم بباشيم بر آب و چيزى خوريم

 بزردى دو رخساره چون آفتاب چو هر دو رسيدند نزديك آب

 ديد بر آبگير دو مرد جوان همى خواست كايد فرود اردشير

 عنان و ركيبت ببايد بسود آواز گفتند زوده جوانان ب

 كنون آب خوردن نيارد بها كه رستى ز كام و دم اژدها

 تن خويش را داد بايد درود نبايد كه آيى بخوردن فرود

 بگلنار گفت اين سخن يادگير چو از پند گوى آن شنيد اردشير

 آورد رخشان سنان بگردن بر ركيبش گران شد سبك شد عنان

 همى تاخت با رنج و تيره روان پس اندر چو باد دمان اردوان

 فلك را بپيمود گيتى فروز بدانگه كه بگذشت نيمى ز روز

 بسى مردم آمد بنزديك اوى يكى شارستان ديد با رنگ و بوى

 كه كى برگذشت آن دالور سوار چنين گفت با موبدان نامدار



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 كه اى شاه نيك اختر و پاك راى رهنماىچنين داد پاسخ بدو 

 بگسترد شب چادر الژورد بدانگه كه خورشيد برگشت زرد

 گشته دهن آبپر از گرد و بى بدين شهر بگذشت پويان دو تن

 كه چون او نديدم بايوان نگار يكى غرم بود از پس يك سوار

 كز ايدر مگر باز گردى بجاى چنين گفت با اردوان كدخداى

 كه اكنون دگر گونه شد داورى سازى و ساز جنگ آورى سپه

 ازين تاختن باد ماند بدست كه بختش پس پشت او بر نشست

 نامه بگوى اين سخن در بدره ب يكى نامه بنويس نزد پسر

 نبايد كه او دود شد از غرم شير نشانى مگر يابد از اردشير

 كهن بدانست كآواز او شد چو بشنيد زو اردوان اين سخن

 همى داد نيكى دهش را درود بدان شارستان اندر آمد فرود

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  22
 

 
 

 

 بفرمود تا باز گردد سپاه چو شب روز شد بامداد پگاه

 چو شب تيره گشت اندر آمد برى دو رخساره همرنگ نىبيامد 

 باغ اندر آورد بره كه كّژى ب يكى نامه بنوشت نزد پسر

 كزان سان نجست از كمان ايچ تير چنان شد ز بالين ما اردشير

 مگوى اين سخن با كسى در جهان سوى پارس آمد بجويش نهان

 

  

 پادشاهی اشکانیان

 نامه نوشتن اردوان به پسر خود بهمن  – 9بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  23
 

 
 

 

 يزدان چنين گفت كاى دستگيره ب دريا رسيد اردشيره وزين سو ب

 كه هرگز مبيناد نيكى تنش تو كردى مرا ايمن از بدكنش

 ز كار گذشته فراوان براند بر آسود و مالح را پيش خواند

 باال و چهر و بر اردشيره ب فرزانه ماّلح پيرنگه كرد 

 ز فّر و ز اورنگ او گشت شاد بدانست كو نيست جز كى نژاد

 آبه بهر سو بر افگند زورق ب بيامد بدريا هم اندر شتاب

 سپاه انجمن شد بر آن آبگير ز آگاهئ نامدار اردشير

 آگاهئ شاه كردند فخره ب هرانكس كه بد بابكى در صطخر

 هر كشورى نامدارا بدنده ب هرك از تخم دارا بدنددگر 

 ز شادى جوان شد دل مرد پير چو آگاهى آمد ز شاه اردشير

 نزديك برنا گروها گروهه ب همى رفت مردم ز دريا و كوه

 نزد جهانجوى گشت انجمنه ب راى زن يىز هر شهر فرزانه

 كه اى نامداران روشن روان زبان برگشاد اردشير جوان

 ز فرزانه و مردم راى زن كسى نيست زين نامدار انجمن

 چه كرد از فرومايگى در جهان كه نشنيد كاسكندر بد گمان

 مشته به بيدادى آورد گيتى ب نياكان ما را يكايك بكشت

 مرز اندرون اردوان شهرياره ب چو من باشم از تخم اسفنديار

 كس نگيريم يادوزين داستان  سزد گر مر اين را نخوانيم داد

 

 پادشاهی اشکانیان

 اردشیرگرد کردن سپاه   – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  24
 

 
 

 

 كس نام و تخت بلنده نمانم ب چو باشيد با من بدين يارمند

 آواز فّرخ نهيده كه پاسخ ب چه گوييد و اين را چه پاسخ دهيد

 ز شمشير زن مرد و از راى زن هرانكس كه بود اندر آن انجمن

 همه راز دل باز گفتند راست چو آواز بشنيد بر پاى خاست

 ديدار و چهر تو گشتيم شاده ب هستيم بابك نژادكه هر كس كه 

 ببنديم كين را كمر بر ميان و ديگر كه هستيم ساسانيان

 كم بيش تسته غم و شادمانى ب تن و جان ما سر بسر پيش تست

 سزد بر تو شاهى و كنداورى بدو گوهر از هر كسى برترى

 كنيمتيغ آب دريا همه خون ه ب فرمان تو كوه هامون كنيمه ب

 سرش برتر آمد ز ناهيد و تير چو پاسخ بدان گونه ديد اردشير

 دل در ز انديشه كين گستريده ب بران مهتران آفرين گستريد

 پى افگند و شد شارستان كارستان نزديك دريا يكى شارستانه ب

 كه اى شاه نيك اختر و دلپذير يكى موبدى گفت با اردشير

 كنى خوپارس بايد كه بىبر  سر شهريارى همى نو كنى

 كه اختر جوانست و خسرو جوان از ان پس كنى رزم با اردوان

 فزونست و زو ديدى آزار و رنج گنجه كه او از ملوك طوايف ب

 ندارد كسى زين سپس با تو پاى چو برداشتى گاه او را ز جاى

 سخنهاى بايسته و دلپذير چو بشنيد گردن فراز اردشير

 سوى صطخر آمد از پيش آبه ب از تيغ كوه آفتابچو برزد سر 

 دلش گشت پر درد و تيره روان خبر شد بر بهمن اردوان

 سپاهى بياورد با ساز جنگ نكرد ايچ بر تخت شاهى درنگ

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  25
 

 
 

 

 ابا آلت و لشكر و راى پاك يكى نامور بود نامش سباك

 جهان ديده با داد و فرمانروا كه در شهر جهرم بد او پادشا

 چو آگه شد از پيش بهمن برفت مر او را خجسته پسر بود هفت

 ابا لشكر و كوس و با دار و گير ز جهرم بيامد سوى اردشير

 چون سزيدز باره در آمد چنان روى سپهبد رسيده چو چشمش ب

 ز ساسانيان بيشتر كرد ياد بيامد دمان پاى او بوس داد

 زود آمدن ارج بشناختشه ب فراوان جهانجوى بنواختش

 دلش گشت زان پير پر بيم و باك پر انديشه شد نامجوى از سباك

 جهانگير بودكه با او سپاه  براه اندرون نيز آژير بود

 بدانست انديشه اردشير جهان ديده بيدار دل بود پير

 چنين گفت كز كردگار بلند بيامد بياورد استا و زند

 اگر دل ندارد سوى شاه پاك نژندست پر مايه جان سباك

 كه آورد لشكر بدين آبگير چو آگاهى آمد ز شاه اردشير

 مرد جوان كه از پير زن گشت چنان سير سر گشتم از اردوان

 شكيبا دل و راز داننده دان مهربان بنده دان پىمرا نيك

 يكى ديگر انديشه افگند بن چو بشنيد زو اردشير اين سخن

 بران نامدارانش سر داشتى مر او را بجاى پدر داشتى

 سوى آذر رام خّراد شد دل شاه ز انديشه آزاد شد

 

 پادشاهی اشکانیان

 جنگ کردن اردشیر با بهمن و پیروزی یافتن  – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  26
 

 
 

 

 نيكوى رهنماىكه باشدش بر  نيايش بسى كرد پيش خداى

 بر داردشه درخت بزرگى ب بهر كار پيروزگر داردش

 عرض پيش او رفت با كدخداى پرده سراىه و زان جايگه شد ب

 ز دادار نيكى دهش ياد كرد سپه را درم داد و آباد كرد

 جنگه سوى بهمن اردوان شد ب چو شد لشكرش چون دالور پلنگ

 گردان پرخاشخربرفتند  چو گشتند نزديك با يكديگر

 همه نيزه و تيغ هندى بكف سپاه از دو رويه كشيدند صف

 چو جوى روان خون همى ريختند چو شيران جنگى برآويختند

 هوا پر ز گرد و زمين پر ز مرد بدين گونه تا گشت خورشيد زرد

 جنگه سپاه سباك اندر آمد ب چو شد چادر چرخ پيروزه رنگ

 بيامد ز قلب سپاه اردشير قيربر آمد يكى باد و گردى چو 

 كه با زور و دل بود و با فّر و برز گرزه بيفگند زيشان فراوان ب

 تير و تيره روان ۀتنش خست گريزان بشد بهمن اردوان

 بوق و باران تير ۀابا نال پس اندر همى تاخت شاه اردشير

 كه بهمن بدو داشت آواز و فخر شهر صطخره برين هم نشان تا ب

 سپاه مرپيوست بىه ز هر سو ب گيتى چو برخاست آواز شاهز 

 رنجه كجا بهمن آگنده بود آن ب مر او را فراوان نمودند گنج

 نيرو شد از پارس لشكر برانده ب درمهاى آگنده را برفشاند

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  27
 

 
 

 

 دلش گشت پر بيم و تيره روان چو آگاهى آمد سوى اردوان

 همى گفت با من خداوند پند چنين گفت كين راز چرخ بلند

 ز بخشش بكوشش گذر چون بود هران بد كز انديشه بيرون بود

 شهر گير يكى نامجوى آيد و گمانى نبردم كه از اردشير

 سپه برگرفت و بنه برنهاد در گنج بگشاد و روزى بداد

 ماهه همى گرد لشكر بر آمد ب ز گيل و ز ديلم بيامد سپاه

 سپاهى كه بر باد بر بست راه و زان روى لكشر بياورد شاه

 ترنگيدن زنگ و هندى دراى ز بس ناله بوق با كّر ناى

 ماند تاباندرون مار بىبخاك  ميان دو لشكر دو پرتاب ماند

 سر افشان دل از تيغهاى بنفش خروشان سپاه و درفشان درفش

 بران زير دستان جهان تنگ بود چهل روز زين سان همى جنگ بود

 همان تنگ شد راه آوردنى تنگ شد خوردنى يىز هر گونه

 بشد خسته از زندگانى ستوه ز بس كشته شد روى هامون چو كوه

 بشد كوشش و رزم را دستگاه ابرى بر آمد سياهسر انجام 

 دل جنگيان گشت زان پر شكن يكى باد برخاست از انجمن

 خروشش همى از هوا برگذشت بتوفيد كوه و بلرزيد دشت

 شدند اندرين يك سخن هم زبان بترسيد زان لشكر اردوان

 بدين لشكر اكنون ببايد گريست كه اين كار بر اردوان ايزديست

 

 پادشاهی اشکانیان

 جنگ اردشیر با ارودان و کشته شدن اردوان  – 12بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  28
 

 
 

 

 همه خواستند آنگهى زينهار روزى كجا سخت شد كارزاره ب

 چكاچاك برخاست و باران تير بيامد ز قلب سپاه اردشير

 بداد از پى تاج شيرين روان گرفتار شد در ميان اردوان

 چو بگرفت بردش گرفته لگام بدست يكى مرد خّراد نام

 اردشيرز دور اردوان را بديد  بپيش جهانجوى بردش اسير

 تير و تيره روان ۀتنش خست فرود آمد از باره شاه اردوان

 كه رو دشمن پادشا را بگير دژخيم فرمود شاه اردشيره ب

 دل بد سگاالن پر از بيم كن بخنجر ميانش بدو نيم كن

 شد آن نامدار از جهان ناپديد بيامد دژآگاه و فرمان گزيد

 اردوان و چه با اردشيرچه با  چنين است كردار اين چرخ پير

 خاك نژنده سپارد هم آخر ب اگر تا ستاره بر آرد بلند

 آرشى خوار شد ۀبرو تخم دو فرزند او هم گرفتار شد

 بزندان فرستاد شاه بلند نده بمر آن هر دو را پاى كرده ب

 دام بال در نياويختنده ب دو بد مهر از رزم بگريختند

 گر كنى زين سخن داستان سزد هندوستانه برفتند گريان ب

 پر از آلت و لشكر و سيم و زر همه رزمگه پر ستام و كمر

 ببخشيد زان پس همه بر سپاه بفرمود تا گرد كردند شاه

 تن اردوان را ز خون كرد پاك برفت از ميان بزرگان سباك

 بر آيين شاهان يكى دخمه كرد خروشان بشستش ز خاك نبرد

 ز كافور كرد افسرى بر سرش برشبديبا بپوشيد خسته 

 ز لشكر هران كس كه شد سوى رى پىه به پيمود آن خاك كاخش ب

 چنين گفت كاى شاه دانش پذير و زان پس بيامد بر اردشير

 كه با فّر و برزست و با تاج و گاه تو فرمان بر و دختر او بخواه



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  92
 

 
 

 

 رنجه كجا اردوان گرد كرد آن ب بدست آيدت افسر و تاج و گنج

 هم اندر زمان دختر او بخواست رواست ازو پند بشنيد و گفتا

 توانگر سپهبد توانگر سپاه ايوان او بد همى يك دو ماهه ب

 بر آسوده از رزم و ز گفت و گوى سوى پارس آمد ز رى نامجوى

 بدو اندرون چشمه و دشت و راغ يكى شارستان كرد پر كاخ و باغ

 همى خواندش خوّره اردشير دهقان پيركه اكنون گرانمايه 

 فراوان ازو رود بگشاد و جوى اندروى كرانيكى چشمه بد بى

 بدو تازه شد مهر و جشن سده بر آورد زان چشمه آتشكده

 برآورده شد جايگاه فراخ گرد اندرش باغ و ميدان و كاخه ب

 همى خواندش مرزبان شهر گور چو شد شاه با دانش و فر و زور

 اختچو آباد كردش كس اندر نش بگرد اندرش روستاها بساخت

 همى كوه بايست پيشش بريد بجايى يكى ژرف دريا بديد

 و زان كوه ببريد صد جويبار ببردند ميتين و مردان كار

 شد آن شارستان پر سراى و ستور همى راند از كوه تا شهرگور

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  31
 

 
 

 

 بشد ساخته تا كند رزم كرد ببرد مرسپاهى ز اصطخر بى

 كه ريزد بران بوم و بر خون دزد نيكى ز يزدان همى جست مزده ب

 بجنگ مرپذيره شدش كرد بى تنگه چو شاه اردشير اندر آمد ب

 ابا كرد كشور همه يار گشت بد خوار دشوار گشت يكى كار

رد بد پارسى  فزونتر ز گردان او يك به سى يكى لشكرى ك 

 سپاه جهاندار بگريختند يكى روز تا شب بر آويختند

 شد آوردگه را همه جاى تنگ ز بس كشته و خسته بر دشت جنگ

 نبد نامدارى بدان رزمگاه جز از شاه با خوار مايه سپاه

 زبانها شد از تشنگى چاك چاك ز خورشيد تابان و ز گرد و خاك

 كه بنشاند آن جنگ و جوش و جلب هم انگه درفشى بر آورد شب

 بيامد جهاندار با آن گروه يكى آتشى ديد بر سوى كوه

 همان اندكى مرد برنا و پير سوى آتش آورد روى اردشير

 بز پاسبانان بديدبران ميش و  چو تنگ اندر آمد شبانان بديد

 دهانش پر از خاك آوردگاه فرود آمد از باره شاه و سپاه

 هم انگه ببردند با آب ماست از يشان سبك اردشير آب خواست

 شب تيره خفتان بسر بركشيد بياسود و لختى چريد آنچ ديد

 بالين نهاد آن كيى مغفرشه ب ز خفتان شايسته بد بسترش

 سر شاه ايران بر آمد ز خواب آبسپيده چو برزد ز درياى 

 

 پادشاهی اشکانیان

 کردانجنگ اردشیر با   – 13بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  31
 

 
 

 

 كه پدرام باد از تو روز و شبان بيامد ببالين او سر شبان

 كه نه در خور خوابگاه تو بود چه آمد كه اين جاى راه تو بود

 كز ايدر كجا يابم آرامگاه بپرسيد زان سر شبان راه شاه

 نيابى مگر باشدت رهنماى چنين داد پاسخ كه آباد جاى

 چو رفتى پديد آيد آرامگاه ايدر كنون چار فرسنگ راهاز 

 ده در يكى نامبردار مهه ب دهه و زان روى پيوسته شد ده ب

 ببرد از رمه راهبر چند پير چو بشنيد زان سر شبان اردشير

 از ان ده سبك پيش او رفت مه دهه سپهبد ز كوه اندر آمد ب

 اردشير ۀخورّ ازان شهر تا  سواران فرستاد برنا و پير

 همه شاد دل برگرفتند راه سپه را چو آگاهى آمد ز شاه

 كجا كار ايشان بجويد نهان بكردان فرستاد كار آگهان

 بر شاه ايران فراز آمدند برفتند پويان و باز آمدند

 ندارد كسى بر دل از شاه ياد كه ايشان همه نامجويند و شاد

 و شد بخت برناش پير كهن گشت بر آنند كاندر صطخر اردشير

 گذشته سخن بر دلش باد شد چو بشنيد شاه اين سخن شاد شد

 سواران شمشير زن سى هزار گزين كرد ازان لشكر نامدار

 بياورد با خويشتن شهريار كماندار با تير و تركش هزار

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  32
 

 
 

 

 كسى را كه نابردنى بد بماند چو خورشيد شد زرد لشكر براند

 جهاندار با كرد نزديك شد چو شب نيم بگذشت و تاريك شد

 يكايك دل لشكر آشفته ديد همه دشت زيشان پر از خفته ديد

 عنان باره تيزتگ را سپرد كرد بالينه چو آمد سپهبد ب

 گيا را ز خون بر سر افسر نهاد بر آهخت شمشير و اندر نهاد

 ز انبوه كشته زمين گست شد همه دشت زيشان سر و دست شد

 سترگى و نابخردى خوار شد زيشان گرفتار شد اندازهبى

 سپه را همه بدره و تاج داد تاراج داده همه بومهاشان ب

 اگر پير مردى ببردى بدشت دينار بر سر به تشتچنان شد كه 

 ز نيك اختر و بخت و ز داد شاه بدينار او كس نكردى نگاه

 گرازان بيامد بشهر صطخر ز مردى نكردى بدان جنگ فخر

 كنيد آهوسليح سواران بى بفرمود كاسپان بنيرو كنيد

 روز رزم ۀكه زود آيد انديش بزمه چو آسوده گرديد يك سر ب

 چو آسوده شد گردگاه و كمر خوردن نهادند سره دليران ب

 چو اين داستان بشنوى يادگير رزم شد اردشير ۀپر انديش

 

  

 پادشاهی اشکانیان

 شبیخون زدن اردشیر به کردان و پیروزی اردشیر  – 14بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  33
 

 
 

 

 بدانگه كه بگشاد راز از نهفت گفتببين اين شگفتى كه دهقان چه 

 چو گويد ز باال و پهناى پارس درياى پارسه به شهر كجاران ب

 ز كوشش بدى خوردن هر كسى يكى شهر بد تنگ و مردم بسى

 نان بدى ۀجويند كامكه بى بدان شهر دختر فراوان بدى

 شدندى همه دختران همگروه يك روى نزديك او بود كوهه ب

 يكى دوكدانى ز چوب خدنگ سنگه يكى پنبه بردى ب ازان هر

 خرامان ازين شهر تا پيش كوه دروازه دختر شدى همگروهه ب

 خورد اندرون بيش و كمه نبودى ب برآميختندى خورشها بهم

 بود ننگ و نبرد شانازان پنبه نرفتى سخن گفتن از خواب و خورد

 ريسمان طراز شانشده پنبه شدندى شبانگه سوى خانه باز

 يكى مرد بد نام او هفتواد و خّرم نهاد چيزبدان شهر بى

 ازيراك او را پسر بود هفت برين گونه بر نام او از چه رفت

 كسه كه نشمردى او دختران را ب گرامى يكى دخترش بود و بس

 نشستند با دوك در پيش كوه چنان بد كه روزى همه همگروه

 بگاه خورش دوك بگذاشتند داشتندبرآميختند آن كجا 

 يكى سيب افگنده باد از درخت چنان بد كه اين دختر نيك بخت

 ز من بشنو اين داستان شگفت بره بر بديد و سبك بر گرفت

 يكى در ميان كرم آگنده ديد چو آن خوب رخ ميوه اندر گزيد

 

 پادشاهی اشکانیان

 داستان کرم هفتواد  – 15بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  34
 

 
 

 

 بدان دوكدان نرم بگذاشتش انگشت زان سيب برداشتشه ب

 و جفت ياربنام خداوند بى برداشت زان دوكدان پنبه گفتچو 

 رشتن نمايم شما را نهيبه ب من امروز بر اختر كرم سيب

 و سيم دندان شدند رخگشاده همه دختران شاد و خندان شدند

 شمارش همى بر زمين بر نوشت روزى برشته دو چندان كه رشتى ب

 نمود آن كجا رشته بودمادر ه ب كردار دوده و زان جا بيامد ب

 كه بر خوردى از مادر اى خوب چهر مهره برو آفرين كرد مادر ب

 دو چندانك هر بار بردى ببرد شبگير چون ريسمان برشمرده ب

 برشتن نهاده دل و گوش و تن انجمن جوىچو آمد بدان چاره

 و نيك اختران رويانكه اى ماه چنين گفت با نامور دختران

 بريسم كه نيزم نيايد نياز كرم چندان طراز من از اختر

 كار آمدى گر بدى بيش ازينه ب برشت آنكجا برده بد پيش ازين

 دل مام او شد چو خّرم بهشت سوى خانه برد آن طرازى كه رشت

 پرى روى دختر بران كرم داد همى لختى سيب هر بامداد

 برشتى همى دختر پر فسون ازان پنبه هر چند كردى فزون

 بگفتند با دختر پر هنر چنان بد كه يك روز مام و پدر

 گرفتستى اى پاك تن خواهرى كه چندين بريسى مگر با پرى

 ازان سيب و آن كرمك اندر نهفت سبك سيم تن پيش مادر بگفت

 زن و شوى را روشنايى فزود همان كرم فّرخ بديشان نمود

 دل نيز ياده ز كارى نكردى ب بفالى گرفت آن سخن هفتواد

 گشت هر روز كار ترفروزنده چنين تا بر آمد برين روزگار

 برو نو شدى روزگار كهن مگر ز اختر كرم گفتى سخن

 بخوردنش نيكو همى داشتند مر اين كرم را خوار نگذاشتند
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 سر و پشت او رنگ نيكو گرفت تن آور شد آن كرم و نيرو گرفت

 سيه گشت پيراهنش چو مشك همى تنگ شد دوكدان بر تنش

 بر و پشت او از كران تا كران بمشك اندرون پيكر زعفران

 بدو اندرون ساخته جايگاه يكى پاك صندوق كردش سياه

 بيداد و داده نگفتى سخن كس ب هفتوادچنان شد كه در شهر بى

 توانگر شد آن هفت فرزند نيز فراز آمدش ارج و آزرم و چيز

 سرافراز با لشكر و رنگ و بوى شهر اوىيكى مير بد اندر آن 

 كه دينار بستاند از بدنژاد بهانه همى ساخت بر هفتواد

 بيامد ازان شهر دل با شكيب ازان آگهى مرد شد در نهيب

 پر از درد دل ديدگان پر ز خون همان هفت فرزند پيش اندرون

 برو انجمن گشت برنا و پير ز هر سو برانگيخت بانگ و نفير

 كنداوران چيز بسيار داده ب هر آنجا كه بايست دينار داد

 همه نامداران شمشيرزن يكى لشكرى شد بر او انجمن

 برفتند و گشتند پيكار جوى همه يك سره پيش فرزند اوى
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 برفتند با نيزه و تيغ و تير ز شهر كجاران بر آمد نفير

 جنگ اندرون داد مردى بداده ب همى رفت پيش اندرون هفتواد

 مشته بسى گوهر و گنجش آمد ب همه شهر بگرفت و او را بكشت

 سوى كوه شدز شهر كجاران  نزديك او مردم انبوه شده ب

 شد آن شهر با او همه همگروه يكى دژ بكرد از بر تيغ كوه

 هم آرامگه بود هم جاى كين نهاد اندران دژ درى آهنين

 ز تخت اندر آمد ميان حصار بود بر كوهسار يىيكى چشمه

 كه بينا بديده نديدى سرش كرد گرداندرش يىيكى باره

 كردند بر كوه سنگ يكى حوض چو آن كرم را گشت صندوق تنگ

 نهادند كرم اندرو نرم نرم چو ساروج و سنگ از هوا گشت گرم

 برفتى دوان از بر هفتواد چنان بد كه دارنده هر بامداد

 تن آگنده كرم آن بپرداختى گزيدى برنجش علف ساختى

 چو پيلى شد آن كرم با شاخ و يال بر آمد برين كار بر پنج سال

 بر آواز آن كرم كرمان نهاد بر هفتوادچو يك چند بگذشت 

 پدر گشته جنگى سپهدار كرم همان دخت خّرم نگهدار كرم

 برنجش بدى خوردن و شهد و شير بياراستندش وزير و دبير

 همان پرسش كار بيداد و داد سپهبد بدى بر دژ هفتواد

 كاره هران چيز كايد شهان را ب سپاهى و دستور و ساالر بار

 

 داستان اشکانیان

 پخش شدن گزارش کرم و افزونی دادهای خدایی بر آنان  – 16بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  نسخه مسکو (بر اساس  ه )شاهناممتن 
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 چون شهان را بپيراستندچنان بايستش آراستند همه هرچ

 همه گشت آراسته كشورش بكشور پر آگنده شد لشكرش

 همه روى كشور سپه گستريد كرمان رسيده ز درياى چين تا ب

 همان گنج با آلت كارزار پسر هفت با تيغ زن ده هزار

 چو رفتى سپاهش بر كرم تنگ هران پادشا كو كشيدى بجنگ

 چو آواز اين داستان بشندى لشكرى كامدى شكسته شدى

 كه گردش نيارست جنبيد باد چنان شد دژ نامور هفتواد

 يكى خويشتن را بياراست سخت همى گشت هر روز برترش بخت

 سر مرد بخرد ازو در خمار همى خواندندى ورا شهريار

 بيك چنگ در جنگ كردش زبون مرز اندرونه سپهبد كه بودى ب

 بر آمد برين نيز چندى درنگ جنگه او كسى بر ب نتابيد با

 نديدى بران باره بر باد راه حصارى شدش پر ز گنج و سپاه

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  38
 

 
 

 

 نبود آن سخنها و را دلپذير شد از هفتواد اردشيرچو آگه 

 سپاهى بلند اختر و رزمجوى سپهبد فرستاد نزديك اوى

 از يشان بدل در نيامدش ياد چو آگاه شد زان سخن هفتواد

 بيامد سوى رزم خود با گروه كمينگاه كرد اندر ان كنج كوه

 بگرز و تبرزين همى كوفتند چو لشكر سراسر بر آشوفتند

 سيه شد بران نامداران زمين سپاه اندر آمد ز جاى كمين

 تو گفتى زمين دست ايشان ببست كسى باز نشناخت از پاى دست

 كه پيروزگر شد ز كشتن ستوه ز كشته چنان شد در و دشت و كوه

 سبك باز رفتند نزديك شاه هرانكس كه بد زنده زان رزمگاه

 كشتن و غارت و دار و گيرازان  چو آگاه شد نامدار اردشير

 بزودى سليح و درم برفشاند غمى گشت و لشكر همى باز خواند

 گردون برآمد سر بدنژاده ب تندى بيامد سوى هفتواده ب

 برو خوار شد لشكر و كارزار بياورد گنج و سليح از حصار

 چو آگاه شد او ز رزم پدر جدا بود ازو دور مهتر پسر

 بكشتى بيامد برين روى آب و خواب بر آمد ز آرام و ز خورد

 يكى مرد بدساز و بدگوى بود جهانجوى را نام شاهوى بود

 دل هفتواد از پسر گشت شاد ز كشتى بيامد بر هفتواد

 سپهبد بد و لشكر آراى خويش بياراست بر ميمنه جاى خويش

 

 پادشاهی اشکانیان

 رزم اردشیر با هفتواد و شکست یافتن اردشیر  – 17بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 پر از كينه سر گنج پر خواسته دو لشكر بشد هر دو آراسته

 دل مرد برنا شد از رنج پير كرد شاه اردشير بديشان نگه

 ز خورشيد و شمشير برخاست تف سپه بركشيد از دو رويه دو صف

 همى مرد بيهوش گشت از دو ميل چو آواز كوس آمد از پشت پيل

 جهان پر شد از بانگ رويينه خم بر آمد خروشيدن گاو دم

 گشت لعلهوا از درفش سران  زمين جنب جنبان شد از ميخ نعل

 همى داد گردون زمين را درود از آواز گوپال و ز ترگ و خود

 تناندر و دشت شد پر سر بى تگ بادپايان زمين را كنان

 كه گفتى بجنبيد دريا ز باد بران گونه شد لشكر هفتواد

 كه بر مور و بر پّشه شد تنگ راه بيابان چنان شد ز هر دو سپاه

 بر آورد شب چادر الژورد زردبرين گونه تا روز برگشت 

 پس پشت او بد يكى آبگير ز هر سو سپه باز خواند اردشير

 طاليه بيامد ز هر دو سپاه چو درياى زنگارگون شد سياه

كه بد خواه او بسته بد راه را خورش تنگ بد لشكر شاه را             
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 كجا نام او مهرك نوش زاد جهرم يكى مرد بد بدنژاده ب

 و زان ماندن او بران آبگير چو آگه شد از رفتن اردشير

 خورشها برو بسته راهز بهر  ز تنگى كه بد اندر آن رزمگاه

 سپاه مرز هر سو بياورد بى ز جهرم بيامد بايوان شاه

 لشكر بسى بدره و تاج داده ب تاراج داده همه گنج او را ب

 پر انديشه شد بر لب آبگير شاه اردشيره چو آگاهى آمد ب

 چرا ساختم رزم بيگانه را همى گفت ناساخته خانه را

 ز مهرك فراوان سخنها براند بزرگان لشكرش را پيش خواند

 كه ما را چنين تنگ شد دستگاه چه بينيد گفت اى سران سپاه

 نبد رنج مهرك مرا در شمار چشيدم بسى تلخئ روزگار

 مبيناد چشمت بد روزگار بآواز گفتند كاى شهريار

 سختى جهانه چرا جست بايد ب چو مهرك بود دشمن اندر نهان

 همه بندگانيم و فرمان تراست تراستتو دارى بزرگى و گيهان 

 مى و جام و رامشگران خواستند بفرمود تا خوان بياراستند

 بخوردن نهادند سر يك سره خوان بر نهادند چندى برهه ب

 همانگه بيامد يكى تيز تير چو نان را بخوردن گرفت اردشير

 كه تير اندرو غرقه شد يك سره نشست اندران پاك فربه بره

 زنان داشتند آن زمان دست باز رزمساز ۀبزرگان فرزان

 

 پادشاهی اشکانیان

 تاراج دادن مهرک نوشزاد خانه اردشیر را   – 18بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بخواند آنك بد زان بزرگان دبير بديدند نقشى بران تيز تير

 يكى از بره تير بيرون كشيد ز غم هر كسى از جگر خون كشيد

 كه اى شاه داننده گر بشنوى نوشته بران تير بر پهلوى

 كرمست آرام دژكه از بخت  چنين تيز تيز آمد از بام دژ

 بروبر گذر يافتى پّر تير گر انداختيمى بر اردشير

 كند پست كرم اندرين روزگار نبايد كه چون او يكى شهريار

 نوشته همى خواند آن چوب تير بران موبدان نامدار اردشير

 دل مهتران زان سخن تنگ بود ز دژ تا بر او دو فرسنگ بود

 دادار بر فّر شاه زمينز  همى هر كسى خواندند آفرين
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 چو بنشست خورشيد بر جايگاه پر انديشه بود آن شب از كرم شاه

 سوى پارس آمد دمان اردشير گرفت از لب آبگيرسپه بر 

 ز هر سو گرفتند بر شاه راه پس لشكر او بيامد سپاه

 همى تاختند از پس شهريار بكشتند هر كس كه بد نامدار

 كه رخشنده بادا سر از تخت كرم خروش آمد از پس كه اى بخت كرم

 گرفتكزين هر كس اندازه بايد  همى هر كسى گفت كاينت شگفت

 همى تاخت اندر فراز و نشيب بيامد گريزان و دل پر نهيب

 ازان سو براندند گردان چو گرگ يكى شارستان ديد جايى بزرگ

 بدر برد و برناى بيگانه ديد چو تنگ اندر آمد يكى خانه ديد

 بپرسيد زو اين دو پاكيزه راى ببودند بر در زمانى بپاى

 ايدكه با گرد راهيد و آشفته ايدچنين از كجا رفته گهكه بى

 ازو باز مانديم بر خيره خير بدو گفت زين سو گذشت اردشير

 لشكر بد نژاد هنرو زان بى كه بگريخت از كرم و ز هفتواد

 پر از درد گشتند و تيره روان بجستند از جاى هر دو جوان

 بران مهتران خواندند آفرين فرود آوريدندش از پشت زين

 پسنديده خوانى بياراستند جاى خرم بپيراستنديكى 

 پرستش گرفتند هر دو جوان خوانه نشستند با شاه گردان ب

 غم و شادمانى نماند دراز آواز گفتند كاى سرفرازه ب

 

 پادشاهی اشکانیان

 دانستن اردشیر راز کرم و به کاربردن شیوه ها برای رسیدن به آن  – 19بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چه آورد زان تخت شاهى بسر نگه كن كه ضّحاك بيدادگر

 كزو ب د دل شهرياران بدرد هم افراسياب آن بد انديش مرد

 بكشت آنك بد در جهان شهريار سكندر كه آمد برين روزگار

 نماند و نيابند خّرم بهشت برفتند و زيشان بجز نام زشت

 بپيچد بفرجام اين بد نژاد نماند همين نيز بر هفتواد

 چنان تازه شد چون گل اندر بهار ز گفتار ايشان دل شهريار

 د رازبكرد آشكارا و بنمو خوش آمدش گفتار آن دلنواز

 يكى پند بايد مرا دلپذير كه فرزند ساسان منم اردشير

 گيتى مباده كه نام و نژادش ب چه سازيم با كرم و با هفتواد

 جوانانش بردند هر دو نماز سپهدار ايران چو بگشاد راز

 هميشه ز تو دور دست بدى بگفتند هر دو كه نوشه بدى

 تو پاينده بادهميشه روان  تن و جان ما پيش تو بنده باد

 بگوييم تا چاره سازى نخست سخنها كه پرسيدى از ما درست

 بسنده نه اى گر نه پيچى ز داد تو در جنگ با كرم و با هفتواد

 بدو اندرون كرم و گنج و گروه يكى جاى دارند بر تيغ كوه

 دژى بر سر كوه و راهى درشت بپيش اندرون شهر و دريا بپشت

 جهان آفريننده را دشمنست آهرمنستهمان كرم كز مغز 

 يكى ديو جنگيست ريزنده خون چرم اندرونه همى كرم خوانى ب

 همه مهر جوينده و دلپذير سخنها چو بشنيد زو اردشير

 و نيك ايشان مرا با شماست بد بديشان چنين گفت كآرى رواست

 دل هوشمندش بپيراستند جوانان ورا پاسخ آراستند

 هميشه بنيكى ترا رهنماى بندگانيم پيشت بپاىكه ما 

 همى رفت پيروز و دل پر ز داد ز گفتار ايشان دلش گشت شاد
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 جوانان برفتند با او براه چو بر داشت ز انجا جهاندار شاه

 سر افراز تا خوره اردشير همى رفت روشن دل و ياد گير

 زنبزرگان فرزانه و راى  چو بر شاه بر شد سپاه انجمن

 بيامد سوى مهرك نوش زاد بر آسود يك چند و روزى بداد

 جهان كرد بر خويشتن تار و تنگ چو مهرك بياراست رفتن بجنگ

 وفانهان گشت زو مهرك بى بجهرم چو نزديك شد پادشا

 همى بود تا او گرفتار شد دل پادشا پر ز پيكار شد

 تنش سربآتش در انداخت بى بشمشير هندى بزد گردنش

 بخنجر هم اندر زمانش بكشت هرانكس كزان تخمه آمد بمشت

 همه شهر ازو گشت پر جست و جوى مگر دخترى كان نهان گشت ز وى
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 سپاهش همى كرد آهنگ كرم جايگه شد سوى جنگ كرمو زان 

 جهان ديده و كار كرده سوار بياورد لشكر ده و دو هزار

 بياوردشان تا ميان دو كوه پراگنده لشكر چو شد همگروه

 خردمند ساالر شاه اردشير يكى مرد بد نام او شهر گير

 كه ايدر همى باش روشن روان چنين گفت پس شاه با پهلوان

 سواران بادانش و رهنماى پاىه شب و روز كرده طاليه ب

 روز و شبانه نگهبان لشكر ب دار و هم پاسبان بانهمان ديده

 چو اسفنديار آنك بودم نيا من اكنون بسازم يكى كيميا

 شب آتش چو خورشيد گيتى فروز دود بيند بروز باناگر ديده

 بازار كرمگذشت اختر و روز  بدانيد كامد بسر كار كرم

 دليران و شيران روز نبرد گزين كرد زان مهتران هفت مرد

 باد هوا راز اوىه نگفتى ب هر آنكس كه بودى هم آواز اوى

 ز ديبا و دينار و هر گونه چيز بسى گوهر از گنج بگزيد نيز

 دو صندوق پر سرب و ارزيز كرد بچشم خرد چيز ناچيز كرد

 كار اندرونه استاد بود او ب كه يكى ديگ رويين ببار اندرون

ر خرى ده بخواست كرد راست هاچو از بردنى جامه  ز ساالر آخ 

 بپوشيد و بارش همه زر و سيم گليم هاىچو خر بندگان جامه

 ز لشكر سوى دژ نهادند روى همى شد خليده دل و راه جوى

 

 پادشاهی اشکانیان

 کشتن اردشیر کرم هفتواد را   – 21بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه بودند روزى و را ميزبان همان روستايى دو مرد جوان

 كه هم دوست بودند و هم راى زن انجمن برد با خويشتن ازان

 رسم يكى مرد بازارگانه ب همى رفت همراه آن كاروان

 دژ و باره و شهر از دور ديد چو از راه نزديكى دژ رسيد

 نپرداختندى كس از كار كرد پرستنده كرم بد شست مرد

 كه صندوق را چيست اندر نهفت آواز گفته نگه كرد يك تن ب

 باره چيز دارم ب يىكه هر گونه چنين داد پاسخ بدو شهريار

 ز دينار و ديبا و در و گهر ز پيرايه و جامه و سيم و زر

 آسانيم تنبرنج اندرون بى ببازارگانى خراسانيم

 كنون آمدم شاد تا تخت كرم بسى خواسته كردم از بخت كرم

 من گشت راستكه از بخت او كار  اگر بر پرستش فزايم رواست

 هم انگه در دژ گشادند باز پرستنده كرم بگشاد راز

 بياراست كار از در نامدار چو آن بار او راند اندر حصار

 ببخشيد چيزى كه بد زو گزير سر بار بگشاد زود اردشير

 بگسترد و برخاست چون بندگان يكى سفره پيش پرستندگان

 برداشت جام نبيدبر آورد و  ز صندوق بگشاد بند و كليد

 ز شير و برنج آنچ بد پرورش هرانكس كه زى كرم بردى خورش

 كه نوبت بدش جاى مستى نديد بپيچيد گردن ز جام نبيد

 كه با من فراوان بر نجست و شير چو بشنيد بر پاى جست اردشير

 مر او را بخوردن منم دالفروز بدستورى سرپرستان سه روز

 ىامرا باشد از اخترش بهره ىامگر من شوم در جهان شهره

 چهارم چو خورشيد گيتى فروز با من سه روز گساريدشما مى

 سر طاق برتر ز ايوان و كاخ برآيد يكى كلبه سازم فراخ
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 فزايد مرا نزد كرم آبروى هم خريدار جوى امفروشنده

 بگفتند كو را پرستش تو كن برآمد همه كام او زين سخن

 چنگه پرستنده بنشست با مى ب هر گونه رنگ برآورد خربنده

 پرستندگان مى پرستان شدند بخوردند مى چند و مستان شدند

 بيامد جهاندار با ميزبان چو از جام مى سست شدشان زبان

 روز سپيده بر افروخت آتش ب بياورد ارزيز و رويين لويد

 ز ارزيز جوشان بدش پرورش چو آن كرم را بود گاه خورش

 بران سان كه از پيش خوردى برنج زبانش بديدند همرنگ سنج

 بكنده درون كرم شد ناتوان فرو ريخت ارزيز مرد جوان

 كه لرزان شد آن كنده و بوم اوى ترا كى بر آمد ز حلقوم اوى

 ابا گرز و شمشير و گوپال و تير بشد با جوانان چو باد اردشير

 زنده از تيغ ايشان نجستيكى  پرستندگان را كه بودند مست

 دليرى بساالر لشكر نمود برانگيخت از بام دژ تيره دود

 كه پيروزگر گشت شاه اردشير شد بر شهر گير باندوان ديده

 نزديك شاهه بياورد لشكر ب بيامد سبك پهلوان با سپاه
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 دلش گشت پر درد و سر پر ز باد چو آگاه شد زان سخن هفتواد

 بران باره بر شد دمان شهريار بيامد كه دژ را كند خواستار

 كه بر باره دژ پى شير بود بكوشيد چندى نيامدش سود

 داغ و درد آن گروه بماندند با و زان روى لشكر بيامد چو كوه

 كه نزديك جنگ آى اى شهر گير چنين گفت زان باره شاه اردشير

 چنگ تو جز رنج و باده نماند ب اگر گم شود از ميان هفتواد

 شد آن دولت و رفتن تيز نرم كه من كرم را دادم ارزيز گرم

 بسر بر نهادند ز آهن كاله شنيد آن همه لشكر آواز شاه

 ميان ببستند با درد كين را گرفتند ايرانيانازان دل 

 گرفتار شد در ميان هفتواد سوى لشكر كرم برگشت باد

 كه مهتر پسر بود و ساالر اوى همان نيز شاهوى عّيار اوى

 پياده ببد پيش او شهر گير فرود آمد از باره شاه اردشير

 نشست از برش مهتر شادكام ببردند باالى زّرين لگام

 زدن پيش دريا دو دار بلند بفرمود پس شهريار بلند

 دل دشمن از خواب بيدار كرد دو بد خواه را زنده بر دار كرد

 بكشت آن دو تن را بباران تير بيامد ز قلب سپه شهر گير

 شد از خواسته لشكر آراسته تاراج داد آن همه خواستهه ب

 انبرانفرود آوريدند فرم بدژ هرچ بود از كران تا كران

 

 پادشاهی اشکانیان

 کشتن اردشیر هفتواد را   – 21بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  اساس نسخه مسکو ( بر ه )شاهناممتن 
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 همى تاخت تا خّره اردشير ز پر مايه چيزى كه بد دلپذير

 بدو تازه شد مهرگان و سده بكرد اندران كشور آتشكده

 بدان ميزبانان بيدار بخت سپرد آن زمان كشور و تاج و تخت

 بگسترد بر كشور پارس داد و زان جايگه رفت پيروز و شاد

 بياورد لشكر سوى شهر گور گشت مرد و ستور ترچو آسوده

 يكى مرد شايسته تاج و گاه بكرمان فرستاد چندى سپاه

 سر بخت بد خواه كرده نگون و زان جايگه شد سوى طيسفون

 همى راز خويش از تو دارد نهان چنين است رسم جهان جهان

 كه روزى نشيب است و روزى فراز نسازد تو ناچار با او بساز

 درى ديگر از اردشير آختم پرداختمچو از گفته كرم 

 


