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 آن دلفروز تاجبسر بر نهاد  ببغداد بنشست بر تخت عاج

 بياراسته جايگاه نشست دسته كمر بسته و گرز شاهان ب

 ز گشتاسپ نشناختى كس ورا شهنشاه خواندند زان پس ورا

 چنين كرد بر تخت پيروزه ياد سر بر نهاده چو تاج بزرگى ب

 جهان زنده از بخت و رنج منست كه اندر جهان داد گنج منست

 بد آيد بمردم ز كردار بد كس اين گنج نتواند از من ستد

 ندارد دريغ از من اين تيره خاك چو خشنود باشد جهاندار پاك

 پسنديدن داد راه منست جهان سر بسر در پناه منست

 ز سرهنگ و جنگى سواران من داران مننبايد كه از كار

 گر از بنده گر مردم نيك خوى بخسپد كسى دل پر از آرزوى

 ز بد خواه و ز مردم نيك خواه بارگاه گشادست بر هر كس اين

 دادت زمينه كه آباد بادا ب همه انجمن خواندند آفرين

 كه هر جا كه باشد ز دشمن سرى فرستاد بر هر سوى لشكرى

 گر آيين شمشير و گاه آوريد راه آوريده سر كينه ورشان ب

 

  

 )چهل سال و دو ماه بود(پادشاهی اردشیر بابکان

 بر تخت نشستن اردشیر  – 1بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 مشته ز خون وى آورد گيتى ب بدانگه كه شاه اردوان را بكشت

 شده شادمان مرد برنا و پير بدان فّر و اورند شاه اردشير

 ز داد وى آبادتر شد جهان كه بنوشت بيدادئ اردوان

 بدان تا بگويد كه گنجش كجاست دخترش را بخواستچنو كشته شد 

 بهر نيك و بد گشته همداستان دو فرزند او شد بهندوستان

 دو ديده پر از آب و دل پر ز خون زندان شاه اندرونه دو ايدر ب

 كه بهمن بدى نام آن نامور هندوستان بود مهتر پسره ب

 گفتار گوشه جوانى كه دارد ب جست با راى و هوش يىفرستاده

 بدو داد ناگه يكى پاره زهر چو از پادشاهى نديد ايچ بهر

 كه از دشمن اين مهربانى مجوى بدو گفت رو پيش خواهر بگوى

 رنج و بال گشته همداستانه ب هندوستانه برادر دو دارى ب

 تيره پدر كشته و زنده خسته ب دو در بند و زندان شاه اردشير

 پسندد چنين كردگار سپهر؟ گونه مهر تو از ما گسسته بدين

 بگيتى پسند دليران شوى چو خواهى كه بانوى ايران شوى

 كار آر يكپار بر اردشيره ب هالهل چنين زهر هندى بگير

 بدخت گرامى بداد آن پيام فرستاده آمد بهنگام شام

 بكردار آتش رخش برفروخت ورا جان و دل بر برادر بسوخت

 بدان ُبد كه بردارد از كام بهر انمايه زهرز اندوه بستد گر

 

 پادشاهی اردشیر بابکان

 اردوانسرگذشت اردشیر با دختر   – 2بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نخچير بر گور بگشاد تيره ب چنان بد كه يك روز شاه اردشير

 سپهبد ز نخچيرگه گشت باز چو بگذشت نيمى ز روز دراز

 دوان ماه چهره بشد نزد شاه سوى دختر اردوان شد ز راه

 پر از شّكر و پست با آب سرد بياورد جامى ز ياقوت زرد

 كه بهمن مگر يابد از كام بهر بياميخت با شكر و پست زهر

 ز دستش بيفتاد و بشكست پست چو بگرفت شاه اردشير آن بدست

 هم اندر زمان شد دلش بدو نيم شد آن پادشا بّچه لرزان ز بيم

 پر انديشه از گردش آسمان جهاندار زان لرزه شد بد گمان

 آرد بر شهريارپرستنده  بفرمود تا خانگى مرغ چار

 گمانى همى خيره پنداشتند چو آن مرغ بر پست بگذاشتند

 گمان بردن از راه نيكى ببرد هم انگاه مرغ آن بخورد و بمرد

 بيامد بر خسرو پاك راى بفرمود تا موبد و كدخداى

 گاهه كه بد خواه را بر نشانى ب ز دستور ايران بپرسيد شاه

 جان تو دسته كه بيهوده يازد ب شود در نوازش بران گونه مست

 چه سازيم درمان خود كرده را اين بر آورده را ستچه باد افره

 چو يازد بجان جهاندار دست چنين داد پاسخ كه مهتر پرست

 كسى پند گويد نبايد شنيد سرش بر گنه بر ببايد بريد

 چنان كن كه هرگز نبيند روان بفرمود كز دختر اردوان

 همى رفت لرزان و دل پر گناه پيش او دخت شاهبشد موبد و 

 مرا و ترا روز هم بگذرد بموبد چنين گفت كاى پر خرد

 يكى كودكى دارم از اردشير اگر كشت خواهى مرا ناگزير

 ز دار بلند اندر آويختن اگر من سزايم بخون ريختن

 بكن هرچ فرمان دهد پادشا چو اين گردد از پاك مادر جدا
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 بگفت آنچ بشنيد با اردشير ويرشد موبد تيز ز ره باز

 كمند آر و بادافره او بكن بدو گفت زو نيز مشنو سخن
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 چنين آمد از شهرياركه فرمان  بدل گفت موبد كه بد روزگار

 ندارد پسر شهريار اردشير همه مرگ راييم برنا و پير

 دشمن رسد تخت چون بگذرده ب ساليان بشمرد عددگر او بى

 مردى يكى كار سازم بلنده ب همان به كزين كار ناسودمند

 مگر زين پشيمان كنم شاه را ز كشتن رهانم مر اين ماه را

 پادشا ۀبجاى آرم اين گفت هرانگه كز و بّچه گرد جدا

 خردخردمند باشم به از بى نه كاريست كز دل همى بگذرد

 كه دارد و را چون تن و جان خويش ايوان خويشه بياراست جايى ب

 ببيند و را من ندارم روا بزن گفت اگر هيچ باد هوا

 گمان بد و نيك با هر كسيست پس انديشه كرد آنك دشمن بسيست

 زشت آب در جوى منه نراند ب كه بد گوى من يكى چاره سازم

 برو داغ و دارو نهاد و ببست خانه شد و خايه ببريد پسته ب

 حّقه در آگند بر سان دوده ب بخايه نمك بر پراگند زود

 بيامد خروشان و رخساره زرد هم اندر زمان حّقه را مهر كرد

 بند همان حّقه بنهاد با مهر و نزديك تخت بلنده چو آمد ب

 سپارد بگنجور خود شهريار چنين گفت با شاه كين زينهار

 پديدار كرده بن و بيخ آن نوشته بر آن حّقه تاريخ آن

 

  

 پادشاهی اردشیر بابکان

 زادن شاپور اردشیر  – 3بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 از ان كار بر باد نگشاد راز زادن آمد فرازچو هنگامه 

 يكى خسرو و آيين و روشن روان پسر زاد پس دختر اردوان

 ورا نام دستور شاپور كرد از ايوان خويش انجمن دور كرد

 يكى شاه نو گشت با فّر و يال نهانش همى داشت تا هفت سال

 اردشير ۀبديد آب در چهر چنان بد كه روزى بيامد وزير

 انديشه توشه بدىه روان را ب بدو گفت شاها انوشه بدى

 سر دشمن از تخت برتافتى ز گيتى همه كام دل يافتى

 كردنست هانه هنگام انديشه كنون گاه شادى و مى خوردنست

 جهان يك سر از داد تو گشت راست زمين هفت كشور سراسر تراست

 موبد راز داركه اى پاك دل  چنين داد پاسخ و را شهريار

 غم و رنج و ناخوبى اندر گذشت شمشير ما راست گشته زمانه ب

 ز كافور شد مشك و گل ناپديد مرا سال بر پنجه و يك رسيد

 دالراى و نيروده و رهنماى پاىه پسر بايدى پيشم اكنون ب

 بره كه بيگانه او را نگيرد ب پدرچون پسر بى پسرپدر بى

 مرا خاك سود آيد و درد و رنج تاج و گنجدشمن رسد ه پس از من ب

 كه آمد كنون روزگار سخن دل گفت بيدار مرد كهنه ب

 جوانمرد روشن دل و سر فراز بدو گفت كاى شاه كهتر نواز

 من اين رنج بردارم از شهريار جان زينهاره گر ايدونك يابم ب

 

 پادشاهی اردشیر بابکان

 گفتگوی اردشیر با وزیر   – 4بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چرا بيم جان ترا رنجه كرد بدو گفت شاه اى خردمند مرد

 ز گفت خردمند برتر چه چيز بگوى آنچه دانى و بفزاى نيز

 كه اى شاه روشن دل و پاك راى چنين داد پاسخ بدو كدخداى

 سزد گر بخواهد كنون پيش گاه يكى حّقه بد نزد گنجور شاه

 ترا داد آمد كنون خواستار بگنجور گفت آنك او زينهار

 انديشه زيسته مگرمان نبايد ب بدو باز ده تا ببينم كه چيست

 سپرد آنك بستد ز دستور اوى بياورد آن حّقه گنجور اوى

 نهاده برين بند بر مهر كيست بدو گفت شاه اندرين حّقه چيست

 بريده ز بن پاك شرم منست بدو گفت كان خون گرم منست

 روانكه تا باز خواهى تن بى سپردى مرا دختر اردوان

 بترسيدم از كردگار جهان نكشتم كه فرزند بد در نهان

 بريدم هم اندر زمان شرم خويش بجستم ز فرمانت آزرم خويش

 به درياى تهمت نشويد مرا بدان تا كسى بد نگويد مرا

 كه دايم خرد باد دستور تو شاپور تو ستكنون هفت ساله

 نماند مگر بر فلك ماه را چنو نيست فرزند يك شاه را

 كه از بخت تو شاد بادا سپهر مهرو را نام شاپور كردم ز 

 جهانجوى فرزند را رهنماى جاىه همان مادرش نيز با او ب

 برگرفت هاازان كودك انديشه بدو ماند شاه جهان در شگفت

 كه اى مرد روشن دل و پاك راى از ان پس چنين گفت با كدخداى

 نمانم كه رنج تو گردد كهن بسى رنج برداشتى زين سخن

 بباال و دوش و بر و يال اوى صد پسر گير همسال اوىكنون 

 نبايد كه چيزى بود بيش و كم همان جامه پوشيده با او بهم

 ببازيدن گوى و چوگان فرست همه كودكان را بميدان فرست
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 مهره بپيچد ز فرزند جانم ب چو يك دشت كودك بود خوب چهر

 دهدمرا با پسر آشنايى  بدان راستى دل گواهى دهد
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 ميدان سپاهه همى كرد كودك ب شبگير دستور شاهه بيامد ب

 كه پيدا نبد اين ازان اندكى يكى جامه و چهر و باال يكى

 ميان اندرون شاه شاپور بود ميدان تو گفتى يكى سور بوده ب

 فزونى همى جست هر يك بدوى چو كودك بزخم اندر آورد گوى

 تنى چند از ويژگان ناگزير ميدان پگاه اردشيره بيامد ب

 يكى باد سرد از جگر بركشيد نگه كرد و چون كودكان را بديد

 جاىه اردشيرى بكه آمد يكى  بانگشت بنمود با كدخداى

 دلت شد بفرزند خود بر گواه بدو راهبر گفت كاى پادشاه

 كه رو گوى ايشان بچوگان بگير يكى بنده را گفت شاه اردشير

 چوگان بپيش من انداز گوىه ب همى باش با كودكان تازه روى

 كردار شيره ميان سواران ب ازان كودكان تا كه آيد دلير

 كس نشمرده ازين انجمن كس ب بردز ديدار من گوى بيرون 

 ز تخم و بر و پاك پيوند من پاك فرزند من گمانبود بى

 بزد گوى و افگند پيش سوار شهريارۀ فرمان بشد بنده ب

 چو گشتند نزديك با اردشير دوان كودكان از پى او چو تير

 پيشه چو شاپور گرد اندر آمد ب بماندند ناكام بر جاى خويش

 چو شد دور مر كودكان را سپرد گوى بربود و بردز پيش پدر 

 كه گردد جوان مردم گشته پير ز شادى چنان شد دل اردشير

 

 پادشاهی اردشیر بابکان

 گوی زدن شاپور و شناختن او را پدر  – 5بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همى دست بر دست بگذاشتند سوارانش از خاك برداشتند

 همى آفرين خواند بر دادگر بره شهنشاه زان پس گرفتش ب

 كه چونين شگفتى نشايد نهفت سر و چشم و رويش ببوسيد و گفت

 كه شاپور را كشته پنداشتم دل هرگز اين ياد نگذاشتمه ب

 ز من در جهان يادگارى فزود چو يزدان مرا شهريارى فزود

 و گر برتر آرى ز خورشيد سر بفرمان او بر نيابى گذر

 گرانمايه ياقوت بسيار خواست گهر خواست از گنج و دينار خواست

 عنبر بسى بيختندزبر مشك و  برو زّر و گوهر بسى ريختند

 او نديد ۀز گوهر كسى چهر ز دينار شد تاركش ناپديد

 زر پيكرش برنشاند ءبكرسى دستور بر نيز گوهر فشانده ب

 كه شد كاخ و ايوانش آراسته ببخشيد چندان و را خواسته

 ايوان شود شاد و روشن روانه ب بفرمود تا دختر اردوان

 بزدود ماه و راز زنگار  ببخشيد كرده گناه و را

 كسى كو ز فرزانگى داشت بهر بياورد فرهنگيان را بشهر

 نشست سرافرازى و خسروى نوشتن بياموختش پهلوى

 دشمن نمودن سنانه ز باال ب همان جنگ را گرد كرده عنان

 سپه جستن و كوشش روز رزم ز مى خوردن و بخشش و كار بزم

 دينار و هر بيش و كمهمان ميخ  و زان پس دگر كرد ميخ درم

 بروى دگر نام فّرخ وزير بيك روى بد نام شاه اردشير

 جهان ديده مردى نماينده راه گران خوار بد نام دستور شاه

 بدو داد فرمان و مهر و نگين هم چنين هانوشتند برنامه

 كه خوردش نبودى بجز كاركرد درويش مرده ببخشيد گنجى ب

 ازو كرد خّرم يكى شارستان خارستاننگه كرد جايى كه بد 
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جزين نام نامى نراندى ورا كجا گندشاپور خواندى ورا              
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 ز چشم بدش بود بيم گزند همچو سرو بلندچو شاپور شد 

 ورا همچو دستور بودى وزير نبودى جدا يك زمان ز اردشير

 بشادى نبوديش جاى درنگ نپرداختى شاه روزى ز جنگ

 دگر بدكنش سر برافراختى چو جايى ز دشمن بپرداختى

 بخواهم همى آشكار و نهان همى گفت كز كردگار جهان

 نباشم مگر شاد و يزدان پرست دسته آرم جهان را ب دشمنكه بى

 كه اى شاه روشن دل و راه جوى بدو گفت فرخنده دستور اوى

 كه دانش پژوهست و فرياد رس سوى كيد هندى فرستيم كس

 در پادشاهى و راه گزند بداند شمار سپهر بلند

 بخواهد بدن باز يابد بفال همالاگر هفت كشور ترا بى

 نخواهد بدين پاسخ از شاه گنج بگويد ندارد برنج يكايك

 جوانى گرانمايه و تيزوير چو بشنيد بگزيد شاه اردشير

 بسى اسپ و دينار و چندى پرند هنده فرستاد نزديك دانا ب

 كه اى مرد نيك اختر و راه جوى بدو گفت رو پيش دانا بگوى

 چنگه ب كى آسايم و كشور آرم باختر نگه كن كه تا من ز جنگ

 بتدبير آن زود بنماى راه اگر بود خواهد بدين دستگاه

 برين گونه نپراكند نيز گنج رنجه و گر نيست اين تا نباشم ب

 بر كيد با هديه و با نثار بيامد فرستاده شهريار

 

 پادشاهی اردشیر بابکان

 اختر پرسیدن اردشیر از کید هندی  – 6بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  13
 

 
 

 

 همه رازها برگشاد از نهفت بگفت آنك با او شهنشاه گفت

 سوى دانش و چاره شدز پرسش  بپرسيد زو كيد و غمخواره شد

 بر در گرفته يكى زيج رومى ب بياورد صاّلب و اختر گرفت

 ز آسانى و سود و درد و گزند نگه كرد بر كار چرخ بلند

 از ايران و ز اختر شهريار فرستاده را گفت كردم شمار

 برآميزد اين تخمه با آن نژاد گر از گوهر مهرك نوش زاد

 نبايد فرستاد هر سو سپاه آرام بر تخت شاهه نشيند ب

 اين دو گوهر بسنج ۀتو شو كين بيفزايدش گنج و كاهدش رنج

 بيابد همه كام دل هرچ خواست گر اين كرد ايران ورا گشت راست

 كزين هرچ گفتم نبايد نهفت فرستاده را چيز بخشيد و گفت

 كند اينك گفتم برو ارجمند گر او زين نپيچد سپهر بلند

 بگفت آنچ بشنيد زان نامدار آمد بر شهريارفرستاده 

 دلش گشت پر درد و رخ چون زرير چو بشنيد گفتار او اردشير

 كه من بينم از تخم مهرك نژاد فرستاده را گفت هرگز مباد

 شود با برو بوم من كينه جوى بخانه درون دشمن آرم ز كوى

 فرستادن مردم و رنج من دريغ آن پراگندن گنج من

 كه او را بجهرم نديدست كس مهرك يكى دخترى ماند و بسز 

 ز روم و ز چين و ز هند و طراز بفرمايم اكنون كه جويند باز

 برو خاك را زار و گريان كنم بر آتش چو يابمش بريان كنم

 داريكى مرد جوينده و كينه بجهرم فرستاد چندى سوار

 كنجى نشسته سوى خان مهتر ب چو آگاه شد دخت مهرك بجست

 مر او را گرامى همى كرد مه چو بنشست آن دخت مهرك بده

 خردمند با زيب و با فّرهى بباليد بر سان سرو سهى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  14
 

 
 

 

 كشور چنو سروباال نبوده ب مر او را در ان بوم همتا نبود
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 ابا گرد شاپور شمشير زن كنون بشنو از دخت مهرك سخن

 فروزنده شد دولت شهريار چو لختى بر آمد برين روزگار

 راهه خردمند شاپور با او ب نخچير شد شاه روزى پگاهه ب

 بپرداختندز نخچير دشتى  بهر سو سواران همى تاختند

 پر از باغ و ميدان و ايوان و كاخ پديد آمد از دور دشتى فراخ

 فرود آمد از راه در خان مه همى تاخت شاپور تا پيش ده

 جوان اندر آمد بدان سبز جاى يكى باغ بد كّش و خّرم سراى

 فروهشته از چرخ دلوى بچاه يكى دخترى ديد بر سان ماه

 بيامد برو آفرين گستريد ديدچو آن ماه رخ روى شاپور 

 بدى گزندانهمه ساله از بى كه شادان بدى شاه و خندان بدى

 بدين ده رود اندرون آب شور تشنه باشد ستور گمانكنون بى

 بفرماى تا من بوم آب كش بچاه اندرون آب سر دست و خوش

 چرا رنجه گشتى بدين گفت و گوى بدو گفت شاپور كاى ماه روى

 كشند آب سرد بنكزين چاه بى باشند با من پرستنده مردكه 

 بشد دور و بشست بر پيش جوى ز برنا كنيزك بپيچيد روى

 كه دلو آور و آب بركش ز چاه را بفرمود شاه يىپرستنده

 رسن برد بر چرخ دلو گران پرستنده بشنيد و آمد دوان

 گشت پرستنده را روى ُپرتاب چو دلو گران سنگ پر آب گشت

 

 پادشاهی اردشیر بابکان

 به زنی گرفتن شاپور دختر مهرک را   –7بخش

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  اساس نسخه مسکو (بر  ه )شاهناممتن 
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 بيامد ژكان زود شاپور شاه چو دلو گران بر نيامد ز چاه

 نه زن داشت اين دلو و چندين رسن پرستنده را گفت كاى نيم زن

 تو گشتى پر از رنج و فرياد خواه همى بر كشيد آب چندين ز چاه

 شد آن كار دشوار بر شاه خوار بيامد رسن بستد از پيش كار

 بران خوب رخ آفرين گستريد رنج ديدز دلو گران شاه چون 

 همانا كه هست از نژاد سران كه برتافت دلوى برين سان گران

 بيامد بمهر آفرين گستريد كنيزك چو او دلو را بركشيد

 هميشه خرد بادت آموزگار كه نوشته بدى تا بود روزگار

 آب در چاه شير گمانشود بى نيروى شاپور شاه اردشيره ب

 چه دانى كه شاپورم اى ماه روى گوىبا دختر چربجوان گفت 

 شنيدم بسى از لب راستان چنين داد پاسخ كه اين داستان

 بخشندگى همچو درياى نيله ب كه شاپور گردست با زور پيل

 بهمنست ۀهر چيز ماننده ب بباالى سروست و رويين تنست

 گوىسخن هرچ پرسم ترا راست  بدو گفت شاپور كاى ماه روى

 ستیتو نشان كيۀ برين چهر پديدار كن تا نژاد تو چيست

 ازيرا چنين خوب و كند اورم بدو گفت من دختر مهترم

 بر شهرياران نگيرد فروغ چنين داد پاسخ كه هرگز دروغ

 نباشد بدين روى و اين رنگ و بوى كشاورز را دختر ماه روى

 جان زينهاره ب هر انگه كه يابم كنيزك بدو گفت كاى شهريار

 چو يابم ز خشم شهنشاه داد بگويم همه پيش تو من نژاد

 دوستان ۀنرست از چمن كين بدو گفت شاپور كز بوستان

 نه از نامور دادگر شهريار بگوى و ز من بيم در دل مدار

 منم دختر مهرك نوش زاد كنيزك بدو گفت كز راه داد
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 مهتر ده سپردبدين پر هنر  مرا پارسايى بياورد خرد

 چنين آبكش گشتم و پيشكار من از بيم آن نامور شهريار

 پاىه پيشش به همى بود مهتر ب پردخت شاپور جاىه بيامد ب

 بمن ده بر من گوا كن سپهر بدو گفت كين دختر خوب چهر

 بر آيين آتش پرستان اوى فرمان اوىه بدو داد مهتر ب
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 باره كه سرو سهى چون گل آمد ب بسى بر نيامد برين روزگار

 باالى اوىه يكى كودك آمد ب چو نه ماه بگذشت بر ماه روى

 اردشير سوارو گر نامدار  تو گفتى كه بازآمد اسفنديار

 كه سروى بد اندر ميان فرزد ورا نام شاپور كرد اورمزد

 همالببود اورمزد از جهان بى چنين تا بر آمد برين هفت سال

 بجايى ببازيش نگذاشتند ز هر كس نهانش همى داشتند

 بشد نيز شاپور نخچير گير نخچير شد هفت روز اردشيره ب

 آموختن شد ستوه بيامد كز مزد از ميان گروهنهان اور

 كمانى بيك دست و ديگر دو تير دوان شد بميدان شاه اردشير

 بميدان شاه اندر آمد ز كوى ابا كودكان چند و چوگان و گوى

 بميدان بيامد ز نخچير گاه جهاندار هم در زمان با سپاه

 بنزديك ايوان رسيد اردشير ابا موبدان موبد تيزوير

 نزديك شاهه بشد گوى گردان ب راهبزد كودكى تيز چوگان ز 

 بماندند بر جاى ناكام بس نرفتند زيشان پس گوى كس

 پيش جهاندار چون باد تفته ب مزد از ميانه برفتدوان اور

 ازو گشت لشكر پر از گفت و گوى زود برداشت گوى ز پيش نيا

 كزو خيره شد شاه پيروز بخت ازان پس خروشى برآورد سخت

 نگه كن كه تا از كه دارد نژاد چنين گفت كين پاك زادموبد ه ب

 

 پادشاهی اردشیر بابکان

 زادن اورمزد شاپور از دختر مهرک  – 8بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همه خامشى برگزيدند و بس پرسيد موبد ندانست كسه ب

 كه بردارش از خاك و نزد من آر موبد چنين گفت پس شهرياره ب

 ببردش بر شاه آزاد مرد بشد موبد و برگرفتش ز گرد

 شمردترا از نژاد كه بايد  بدو گفت شاه اى گرانمايه خرد

 كه نام و نژادم نبايد نهفت آواز گفته نترسيد كودك ب

 ز فرزند مهرك نژاد درست منم پور شاپور كو پور تست

 بخنديد و انديشه اندر گرفت فرو ماند زان كار گيتى شگفت

 پرسش گرفتش ز اندازه بيشه ب بفرمود تا رفت شاپور پيش

 رخساره زرد دلش گشت پر درد و ترسيد شاپور آزاد مرده ب

 بدو گفت فرزند پنهان مدار بخنديد زو نامور شهريار

 كه گويند كاين بّچه پادشاست پسر بايد از هرك باشد رواست

 جهان را بديدار توشه بدى بدو گفت شاپور نوشه بدى

 درخشنده چون الله اندر فرزد ز پشت منست اين و نام اورمزد

 بر آيد بر از ميوه دار بدان تا نهان داشتم چندش از شهريار

 شكستز پشت منست اين مرا بى گرانمايه از دختر مهرك است

 پسر گفت و پرسيد و چندى شنود ز آب و ز چاه آن كجا رفته بود

 ايوان خراميد خود با وزيره ب ز گفتار او شاد شد اردشير

 ز ايوان سوى تخت شد شهريار گرفته دالويز را بر كنار

 يكى طوق فرمود و زّرين كاله يكى زيرگاهبياراست زّرين 

 بس از گنج در و گهر خواستند سر خرد كودك بياراستند

 تنش را نيازان ميان بركشيد همى ريخت تا شد سرش ناپديد

 خردمند را خواسته بيش داد درويش داده بسى زّر و گوهر ب

 هم ايوان نوروز و كاخ سده ديبا بياراست آتشكدهه ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 نشستند هر جاى رامشگران بزمگه ساخت با مهترانيكى 

 هر انكس كه او از خرد داشت بهر چنين گفت با نامداران شهر

 نبايد كه هرگز كند كس گذر كه از گفت دانا ستاره شمر

 تخته نگردد ترا ساز و خّرم ب چنين گفته بد كيد هندى كه بخت

 نه فّر كالهنه ديهيم شاهى  نه كشور نه افسر نه گنج و سپاه

 ن نژادآده با بياميزد آن دو مهرك نوش زاد ۀمگر تخم

 آرزو چرخ بر ما نگشته كه جز ب كنون ساليان اندر آمد بهشت

 جز كام خويشه ز گيتى نديده ب چو شاپور رفت اندر آرام خويش

 دلم يافت از بخت چيزى كه خواست زمين هفت كشور مرا گشت راست

 شهنشاه كردند عنوان اوى كارداران اوىو ز ان پس بر 
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 سخن بشنو و يك بيك ياد گير كنون از خردمندى اردشير

 بگسترد بر هر سوى مهر و داد بكوشيد و آيين نيكو نهاد

 فرستاد بر هر سوى رهنمون درگاه چون خواست لشكر فزونه ب

 هنرنماند كه باال كند بى كه تا هر كسى را كه دارد پسر

 تير خدنگه گرز و كمان و به ب سوارى بياموزد و رسم جنگ

 بدى آهوبهر بخششى در بى مردى شدىه چو كودك ز كوشش ب

 بدان نامور بارگاه آمدند درگاه شاه آمدنده ز كشور ب

 بياراستى كاخ و ايوان اوى نوشتى عرض نام ديوان اوى

 برفتى ز درگاه با پهلوان چو جنگ آمدى نو رسيده جوان

 كه بودى خريدار كار جهان آگهانيكى موبدى را ز كار

 برفتى نگه داشتى كار اوى ابر هر هزارى يكى كار جوى

 آورد ناتن درست آمدىه ب در جنگ سست آمدىنكس كه آهر 

 هم ز جنگ آوران هنرهم از بى شهنشاه را نامه كردى بران

 فرستاده را پيش بنشاندى جهاندار چون نامه بر خواندى

 خواستى ترز گنج آنچ پر مايه هنرمند را خلعت آراستى

 نبستى ميان جنگ را بيشتر هنرچو كردى نگاه اندران بى

 كه پهناى ايشان ستاره نديد تا سپاهش بدانجا رسيد چنين

 بر افراختندى سرش ز انجمن از يشان كسى را كه بد راى زن

 

 پادشاهی اردشیر بابکان

 چاره ساختن اردشیر در کار پادشاهی  – 9بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 خون دليران بشسته زمين را ب كه هر كس كه خشنودى شاه جست

 بود در جهان نام او يادگار بيابد ز من خلعت شهريار

 جويان رمهشبان گشت و پرخاش  لشكر بياراست گيتى همهه ب

 بى دانشى كار نگذاشتىه ب ديوانش كار آگهان داشتىه ب

 كسى كو بدى چيره بر يك نقط بالغت نگه داشتندى و خط

 شهنشاه كرديش روزى فزون چو برداشتى آن سخن رهنمون

 نرفتى بديوان شاه اردشير كسى را كه كمتر بدى خّط و وير

 بر شهريارقلم زن بماندى  سوى كارداران شدندى بكار

 چو ديدى بدرگاه مرد دبير شناسنده بد شهريار اردشير

 هم از راى او رنج بپراگنيد نويسنده گفتى كه گنج آگنيد

 همان زير دستان فرياد خواه بدو باشد آباد شهر و سپاه

 همه پادشا بر نهان منند دبيران چو پيوند جان منند

 درم خوار داربدو شاه گفتى  چو رفتى سوى كشور كار دار

 كه بر كس نماند سراى سپنج نبايد كه مردم فروشى بگنج

 ز تو دور باد آز و ديوانگى همه راستى جوى و فرزانگى

 سپاه آنچ من يار دادمت بس ز پيوند و خويشان مبر هيچ كس

 مده چيز مرد بدانديش را درم بخش هر ماه درويش را

 آباد و ز داد شادبمانى تو  داده اگر كشور آباد دارى ب

 همى جان فروشى بزّر و به سيم و گر هيچ درويش خسپد به بيم

 شايسته كارى و گر دادخواهه ب درگاه شاهه هر انكس كه رفتى ب

 بپرسيدن از كار داران اوى بدندى بسر استواران اوى

 تيمار نيزه وزيشان كه خسپد ب كه دادست از يشان و بگرفت چيز

 گر از نيستى ناتوانا كه اند دانا كه اند دگر آنك در شهر
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 جهان ديده پيرست و گر پارساست دگر كيست آنك از در پادشاست

 من گنجمبادا كسى شاد بى شهنشاه گويد كه از رنج من

 چه نيكوتر از مرد دانا و پير مگر مرد بادانش و يادگير

 جوان و پسنديده و بردبار جهان ديدگان را همه خواستار

 سزد گر نشينند بر جاى پير جوانان دانا و دانش پذير

 خرد يار كردى و راى و درنگ جايى بجنگه چو لشكرش رفتى ب

 خردمند و با دانش و يادگير برگزيدى دبير يىفرستاده

 حرب دبيداه بدان تا نباشد ب آيين و چربه دادى به پيامى ب

 پيراهنشكه بشناختى راز  فرستاده رفتى بر دشمنش

 بد داشتىه غم و رنج بد را ب شنيدى سخن گر خرد داشتى

 همان عهد و منشور با گوشوار بدان يافت او خلعت شهريار

 دل كين و اندر جگر جوش خونه ب و گر تاب بودى بسرش اندرون

 بدان تا نباشند يك تن دژم سپه را بدادى سراسر درم

 بيدار و آرامجوىخردمند و  يكى پهلوان خواستى نامجوى

 كه دارد ز بيداد لشكر نگاه دبيرى بآيين و با دستگاه

 نشستى كه رفتى خروشش دو ميل و ز ان پس يكى مرد بر پشت پيل

 هرانكس كه دارد دل و نام و ننگ ز دى بانگ كاى نامداران جنگ

 رسد گر بر آن كس بود نام و گنج نبايد كه بر هيچ درويش رنج

 بران زير دستان سپاسى نهيد در خوريد و دهيدبهر منزلى 

 هر انكس كه او هست يزدان پرست چيز كسان كس ميازيد دسته ب

 شود زان سپس روزگارش درشت بدشمن هر انكس كه بنمود پشت

 و گر بند سايد بر و يال اوى چنگال اوىه اگر دخمه باشد ب

 بر تيره خاكخورش خاك و رفتنش  ز ديوان دگر نام او كرده پاك



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  24
 

 
 

 

 همان تيزى و پيش دستى مكن ساالر گفتى كه سستى مكنه ب

 طاليه پراگنده بر چار ميل پيش سپه دار پيله هميشه ب

 چو پيش آيدت روز ننگ و نبرد گرده نخستين يكى گرد لشكر ب

 بدين رزمگاه اندرون بر چيند لشكر چنين گوى كاين خود كينده ب

 پيش يكى اندكىه همان صد ب ما يكى از يشان صد اسپ افگن از

 ستانم همه خلعت از اردشير شما را همه پاك برنا و پير

 نبايد كه گردان پرخاش جوى چو اسپ افگند لشكر از هر دو روى

 و گر چند بسيار باشد سپاه بيايد كه ماند تهى قلب گاه

 بكوشند جنگ آوران يك سره چنان كن كه با ميمنه ميسره

 بكوشند و دلها همه بر بنه نيز با ميسره ميمنههمان 

 كس از قلبگه نگسلد پاى خويش بود لشكر قلب بر جاى خويش

 تو با لشكر از قلب گاه اندر آى و گر قلب ايشان بجنبد ز جاى

 كه شد دشمن بد كنش در گريز چو پيروز گردى ز كس خون مريز

 و كينه مدار تو زنهار ده باش چو خواهد ز دشمن كسى زينهار

 مپرداز و مگذر هم از جاى نيز چيزه چو تو پشت دشمن ببينى ب

 سپه باشد اندر در و دشت كين نبايد كه ايمن شويد از كمين

 سخن گفتن كس همى نشنوى هر آنگه كه از دشمن ايمن شوى

 مردى دل از جان شيرين بشسته ب غنيمت بدان بخش كو جنگ جست

 بدين بارگاه آورش ناگزير دستت اسيره هر انكس كه گردد ب

 بومى كه بد خارستانه برآرم ب من از بهر ايشان يكى شارستان

 و درد رنجچو خواهى كه مانى تو بى ازين پندها هيچ گونه مگرد

 رهنماى گمانكه او باشدت بى پيروزى اندر بيزدان گراىه ب

 ىاز تركى و رومى و آزاده ىاز جايى كه آمد فرستاده



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  25
 

 
 

 

 چنين كارها خوار نگذاشتى ازو مرزبان آگهى داشتى

 كنارنگ زان كار پرداخته بره بر بدى خان او ساخته

 گستردنىه نيازش نبودى ب ز پوشيدنيها و از خوردنى

 كه او بر چه آمد بر شهريار دارچو آگه شدى زان سخن كار

 نزديك شاه اردشيره برفتى ب هيونى سرافراز و مردى دبير

 بياراستى تخت پيروز شاه بدان تا پذيره شدندى سپاه

 زر آژدهه ب هاشانهمه جامه كشيدى پرستنده هر سو رده

 نزديكى تخت بنشاندىه ب فرستاده را پيش خود خواندى

 ز نيك و بد و نام و آواز اوى بپرسش گرفتى همه راز اوى

 لشكرشز آيين و ز شاه و ز  ز داد و ز بيداد و ز كشورش

 كاره بياراستى هرچ بودى ب بايوانش بردى فرستاده وار

 بر تخت زّرينش بنشاندى و ز ان پس بخوان و ميش خواندى

 شدى لشكر بيشمار انجمن نخچير برديش با خويشتنه ب

 بياراستى خلعت شهريار گسى كردنش را فرستاده وار

 و بيدار دل بخردان آزاربى بهر سو فرستاد پس موبدان

 بدين نيز گنجى بپرداختند كه تا هر سوى شهرها ساختند

 نبودش نوا بخت بيگانه بود بود خانهبدان تا كسى را كه بى

 خورش ساخت با جايگاه نشست همان تا فراوان شود زير دست

 چه بر آشكار و چه اندر نهان ازو نام نيكى بود در جهان

 پس از مرگ او يادگارى نبود شهريارى نبودچو او در جهان 

 مبادا جز از نيكى انجام اوى منم ويژه زنده كن نام اوى

 بهر جاى كار آگهان داشتى فراوان سخن در نهان داشتى

 ازان آگهى يافتى شهريار گشتى يكى مايه دار مايهچو بى
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 نماندى چنان تيره بازار اوى چو بايست بر ساختى كار اوى

 پرستيدن مردم زير دست زمين برومند و جاى نشست

 كس آشكاره نگشتى نهانش ب بياراستى چون ببايست كار

 بدو شاد كردى دل هر كسى تهى دست را مايه دادى بسى

 سپردى چو بودى و را هنگ آن فرهنگيانه همان كودكان را ب

 همان جاى آتش پرستان بدى هر برزنى در دبستان بدىه ب

 نگه داشتى سختى خويش راز نماندى كه بودى كسى را نياز

 برفتى كسى كو بدى دادخواه ميدان شدى بامداد پگاهه ب

 چه كهتر چه فرزند فريادرس نجستى بداد اندر آزرم كس

 نجستى همى راى تاريك اوى نزديك اوىه چه كهتر چه مهتر ب

 شاد كرد خوده دل زير دستان ب ز دادش جهان يك سر آباد كرد

 زمانه پى او نيارد نهفت جهاندار چون گشت با داد جفت

 خردمند و بيدار كار آگهان فرستاده بودى بگرد جهان

 رود اندر آبه و گر تنگ بودى ب جايى كه بودى زمينى خرابه ب

 زمين كسان خوار نگذاشتى خراج اندر آن بوم برداشتى

 نيستى گشته كارش ز هستسوى  گر ايدونك دهقان بدى تنگ دست

 نماندى كه پايش برفتى ز جاى دادى ز گنج آلت و چارپاىه ب

 جهان را برين گونه آباد دار ز دانا سخن بشنو اى شهريار

 آگنده گنج رنجو بى آزاربى چو خواهى كه آزاد باشى ز رنج

 داد آفرينه بيابى ز هر كس ب زير دستان گزين آزارئبى
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 جهان شد مر او را چو رومى پرند چو از روم و ز چين و ز ترك و هند

 كسى را نبد با جهاندار تاو ز هر مرز پيوسته شد باژ و ساو

 سزاوار بر تخت شاهى نشاند همه مهتران را ز ايران بخواند

 بخوبى بياراست گفتار راست از ان پس شهنشاه بر پاى خواست

 ز راى و خرد هرك داريد بهر چنين گفت كاى نامداران شهر

 ننازد بداد و نيازد بمهر بدانيد كاين تيز گردان سپهر

 سپارد بخاك نژندهم آخر  يكى را چو خواهد برآرد بلند

 همه رنج با او شود در نهان نماند بجز نام زو در جهان

 هر انكس كه خواهد سر انجام نيك بگيتى ممانيد جز نام نيك

 كه خشنودى پاك يزدان بود ترا روزگار اورمزد آن بود

 كه دارنده اويست و نيكى فزاى گشاىبيزدان گراى و بيزدان

 كه او راست بر نيك و بد دستگاه پناهز هر بد بدادار گيهان 

 ز راى دالفروز و پيروز بخت كند بر تو آسان همه كار سخت

 گذشته بد و نيك من تازه گير نخستين ز كار من اندازه گير

 مرا داد بر نيك و بد دستگاه كه كردم بدادار گيهان پناه

 چنان كز خداوندى او سزاست زمين هفت كشور بشاهى مراست

 جهان شد مرا همچو رومى پرند همى باژ خواهم ز روم و ز هند

 بلند اختر و بخش كيوان و هور سپاسم ز يزدان كه او داد زور

 

 اردشیر بابکانپادشاهی 

 اندرز کردن شاه اردشیر مهتران ایران را   – 11بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نيايش بر آيين و كردار اوى ستايش كه داند سزاوار اوى

 بماند بزرگى و تا بندگى مگر كو دهد بازمان زندگى

 داد باشيم شادبكوشيم و ز  كنون هرچ خواهيم كردن ز داد

 كه دهقان و موبد بران بر گواست ز ده يك مرا چند بر شهرهاست

 همان ده يك و بوم و باژ و رمه چو بايد شما را ببخشم همه

 بيارد سوى گنج ما رهنمون مگر آنك آيد شما را فزون

 ز باژ آنچ كم بود گر بيش ازين ز ده يك كه من بستدم پيش ازين

 شماربدر داشتن لشكر بى بردم بكارهمى از پى سود 

 نهان كردن كيش آهرمنى بزرگى شما جستم و ايمنى

 بكوشيد و پيمان او مشكنيد شما دست يك سر بيزدان زنيد

 بلند آسمان را نگارنده اوى كه بخشنده اويست و دارنده اوى

 منازيد با نازش او بكس ستمديده را اوست فرياد رس

 كه پيش فراز اندر آيد نشيب اندر فريبنبايد نهادن دل 

 كجا آنك بودى شكارش هژبر كجا آنك بر سود تاجش بابر

 خنك آنك جز تخم نيكى نكشت نهالى همه خاك دارند و خشت

 كجا گوش دارند اندر زمن همه هرك هست اندرين مرز من

 كه سودش فزون آيد از تاج و گنج نمايم شما را كنون راه پنج
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 همه گوش داريد برنا و پير گفتار اين نامدار اردشيره ب

 نباشد مگر پاك و يزدان پرست هر انكس كه داند كه دادار هست

 اگر زير دستست و گر شهريار دانش مگيريد خواردگر آنك 

 نگردد بر مرد دانا كهن ديگر بدانى كه هرگز سخنه س

 فزون باشد از بند و زندان شاه چهارم چنان دان كه بيم گناه

 نزد كسان آب روىه نگيرد ب به پنجم سخن مردم زشت گوى

 زكجا برتر از ديده و جان و چي بگويم يكى تازه اندرز نيز

 بود آشكاراى او چون نهان خنك آنك آباد دارد جهان

 خرد دارد و شرم و گفتار گرم دگر آنك دارند آواز نرم

 بيهوده بپراگند بر گزافه ب پيش كسان سيم از بهر الفه ب

 نبپسند آن مرد يزدان شناس ز مردم ندارد كسى زان سپاس

 پاكيزه راىخردمند خوانند و  جاىه ميانه گزينى بمانى ب

 كجا تازه گردد ترا دين و كيش كزين بگذرى پنج رايست پيش

 كه با شهد او زهر نگزايدت تن آسانى و شادى افزايدت

 كوشش نيابى گذره آز و به ب يكى آنك از بخشش دادگر

 گل نوبهارش برومند گشت توانگر شود هرك خرسند گشت

 راز راپيش زنان ه نگويى ب دگر بشكنى گردن آز را

 كه ننگ و نبرد آورد رنج و درد ننگ و نبرده ديگر ننازى به س

 

 پادشاهی اردشیر بابکان

 اندرز کردن اردشیر مردمان را  – 11بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ز ناآمده دل ندارى دژم چهارم كه دل دور دارى ز غم

 نتازى بدان كو شكار تو نيست كارى كه كار تو نيسته نه پيچى ب

 سخن گفتن سودمند مرا همه گوش داريد پند مرا

 ازو ايمنى از گزندكه يابند  بود بر دل هر كسى ارجمند

 اگر جان همى خواهى افروختن زمانى مياساى ز آموختن

 زمانه ز بازى برو تنگ دار فرهنگ داره چو فرزند باشد ب

 كشيدن بدين كار تيمار ما همه ياد داريد گفتار ما

 از آميزش يكدگر مگسليد داد و روشن دليد نكس كه باآهر 

 و سودمنديست نيز كزو خوبى دل آرام داريد بر چار چيز

 كه باشد ترا ياور و رهنماى يكى بيم و آزرم و شرم خداى

 نگه داشتن دامن خويش را دگر داد دادن تن خويش را

 مرا چون تن خويشتن خواستن فرمان يزدان دل آراستنه ب

 بدور افگنى كّژى و كاستى ديگر كه پيدا كنى راستىه س

 دلت آشكار و نهاننپيچى  چهارم كه از راى شاه جهان

 فرمان او تازه گردد سپهره ب مهره ورا چون تن خويش خواهى ب

 روان را نپيچى ز فرمان اوى دلت بسته دارى به پيمان اوى

 داد بينى نگهبان خويش چو با برو مهر دارى چو بر جان خويش

 ز گيتى فزونى سگالد نه كاست غم پادشاهى جهانجوى راست

 بداند كه رنجست بر كشورش و ز لشكرشگر از كارداران 

 برو تاج شاهى سزاوار نيست نيازد بداد او جهاندار نيست

 از ان پس نباشد ورا فّرهى سيه كرد منشور شاهنشهى

 بود شير دّرنده در مرغزار چنان دان كه بيدادگر شهريار

 كوشش ندارد نگاهه رنج و به ب همان زير دستى كه فرمان شاه
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 نگردد كهن در سراى سپنج زندگانيش با درد و رنجبود 

 زفتى و كنداورىه نيابد ب اگر مهترى يابد و بهترى

 هم از داد ما گيتى آباد باد دل زير دستان ما شاد باد

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  32
 

 
 

 

 يكى مرد پير گاهشبشد پيش چو بر تخت بنشست شاه اردشير

 زبان و روانش پر از داد بود كجا نام آن پير خّراد بود

 انوشه بدى تا بود روزگار چنين داد پاسخ كه اى شهريار

 بتو شادمان كشور و تاج و تخت هميشه بوى شاد و پيروز بخت

 زنند از پس و پيش تختت رده رسيدى كه مرغ و ددهجايى ه ب

 سرافراز بر تاجور مهتران بزرگ جهان از كران تا كران

 كه داد و بزرگيست بنياد تو كه داند صفت كردن از داد تو

 خداى جهان را نيايش كنيم همان آفرين در فزايش كنيم

 بهر كار نيكى گمان توايم كه ما زنده اندر زمان توايم

 همان خوب گفتار و مهر ترا خريدار ديدار چهر ترا

 مبادا كه پيمان تو بشكنيم تو ايمن بوى كز تو ما ايمنيم

 ز هند و ز چين و هماالن ما تو بستى ره بدسگاالن ما

 نيايد همى جوش دشمن بگوش پراگنده شد غارت و جنگ و جوش

 هميشه سر و كار با موبدان بماناد اين شاه تا جاودان

 نه انديشه از راى تو بگذرد نه كس چون تو دارد ز شاهان خرد

 كه فرزند ما باشد از داد شاد ايران ز داده ى بر فگندى بیپ

 كه نوشد ز راى تو مرد كهن جايى رسيدى هم اندر سخنه ب

 جهان گشت روشن بديدار تو خردها فزون شد ز گفتار تو

  

 پادشاهی اردشیر بابکان

 ستودن خراد اردشیر را   – 12بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی ابوالقاسمحکیم اثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 شادمانند و ز داد شادتو ه ب بدين انجمن هرك دارد نژاد

 كاله و كمر بستن و تخت را توى خلعت ايزدى بخت را

 ياده ندارد جهان چون تو خسرو ب بماناد اين شاه با مهر و داد

 پّر تست ۀخنك آنك در ساي جهان يك سر از راى و ز فّر تست

 جهان زير فرمان و راى تو باد هميشه سر تخت جاى تو باد

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  34
 

 
 

 

 دلت بر گسل زين سراى كهن اال اى خريدار مغز سخن

 نخواهد همى با كسى آرميد كجا چون من و چون تو بسيار ديد

 تو ناپايدارى و او پايدار اگر شهريارى و گر پيشكار

 فرجام رخته ببايدت بستن ب باشى چه با تاج و تختچه با رنج 

 چو گشتى كهن نيز ننوازدت اگر ز آهنى چرخ بگدازدت

 خروشان شود نرگسان دژم خمه چو سرو دالراى گردد ب

 سبك مردم شاد گردد گران ارغوان زعفران ۀهمان چهر

 بجز خاك تيره نيابى نشست اگر شهريارى و گر زير دست

 كجا آن سواران پيروز بخت بزرگان با تاج و تختكجا آن 

 كجا آن سرافراز و جنگى سران كجا آن خردمند كنداوران

 كجا آن دليران و پاكان ما كجا آن گزيده نياكان ما

 خنك آنك جز تخم نيكى نكشت همه خاك دارند بالين و خشت

 چو از من سخن بشنوى يادگير نشان بس بود شهريار اردشير

 

  

 بابکانپادشاهی اردشیر 

  13بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 جهاندار بيدار بيمار گشت هفتاد و هشته چو سال اندر آمد ب

 ورا پندها داد ز اندازه بيش بفرمود تا رفت شاپور پيش

 همى زرد خواهد شدن سبز برگ نزديك مرگه بدانست كامد ب

 همه گفت بدگوى را باد دار بدو گفت كاين عهد من ياد دار

 مگر بازدانى ز ناارز ارز سخنهاى من چون شنودى بورز

 نگه داشتم ارج مرد نژاد شمشير داده جهان راست كردم ب

 زندگانى بكاستفزون شد زمين  چو كار جهان مر مرا گشت راست

 رنج اندرون گرد كرديم گنجه ب ازان پس كه بسيار برديم رنج

 زمانى نشيب و زمانى فراز شما را همان رنج پيشست و ناز

 گهى درد پيش آردت گاه مهر چنين است كردار گردان سپهر

 نعم اندرون زفتى آردت و بوسه ب گهى بخت گردد چو اسپى شموس

 ز فرهختگى سر برافراخته ساخته ىازمانى يكى باره

 نهيبندارد ترا شادمان بى بدان اى پسر كاين سراى فريب

 بد نگذرده چو خواهى كه روزت ب نگهدار تن باش و آن خرد

 برادر شود شهريارى و دين چو بر دين كند شهريار آفرين

 جاىه بود شهريارى ب ديننه بى پاىه شاهيست دينى ب تختنه بى

 برآورده پيش خرد تافته يباست يك در دگر بافتهدو د

 بود شاه را آفرين ديننه بى دين نيازستنه از پادشا بى

 

 پادشاهی اردشیر بابکان

 سپردن اردشیر کار پادشاهی را به شاپور  – 14بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 تو گويى كه در زير يك چادرند چنين پاسبانان يكديگرند

 سازدو انباز ديديمشان نيك نيازنه آن زين نه اين زان بود بى

 دينى برددو گيتى همى مرد  چو باشد خداوند راى و خرد

 تو اين هر دو را جز برادر مخوان چو دين را بود پادشا پاسبان

 مخوان تا توانى ورا پارسا كين دارد از پادشا دارچو دين

 گشايد زبان مرد دينش مدار هرانكس كه بر دادگر شهريار

 كه چون بنگرى مغز دادست دين با آفرين گوىچه گفت آن سخن

 نخستين ز بيدادگر شهريار رسر تخت شاهى بپيچد سه كا

 ز مرد هنرمند سر دركشد را بركشد سوددگر آنك بى

 دينار كوشد كه بيشى كنده ب ديگر كه با گنج خويشى كنده س

 دروغ ايچ تا با تو برنگذرد بخشندگى ياز و دين و خرده ب

 بلنديش هرگز نگيرد فروغ رخ پادشا تيره دارد دروغ

 رنجه كه مردم ز دينار يازد ب نگر تا نباشى نگهبان گنج

 رنج آورده تن زيردستان ب اگر پادشا آز گنج آورد

 و گر چند بر كوشش و رنج اوست كجا گنج دهقان بود گنج اوست

 ببار آورد شاخ رنج ورا نگهبان بود شاه گنج ورا

 مردى بخواب از گنهكار چشمه ب بدان كوش تا دور باشى ز خشم

 پوزش نگهبان درمان شوىه ب پشيمان شوىچو خشم آورى هم 

 سبك مايه خواند ورا پارسا هرانگه كه خشم آورد پادشا

 خوبى دل آراستنه ببايد ب چو بر شاه زشتست بد خواستن

 شود خيره راى از بد بد گمان دل يك زمانه و گر بيم دارى ب

 بدان تا توان اى پسر ارج چيز ز بخشش منه بر دل اندوه نيز

 كه دور فلك را ببخشيد راست چنان دان كه شاهى بدان پادشاست
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 رد و موبدش راى پيش آورد زمانى غم پادشاهى برد

 كند اين سخن بر دل شاه ياد بپرسد هم از كار بيداد و داد

 كار آيدته چو يوز درنده ب روزى كه راى شكار آيدته ب

 بيرون شدنمى و بزم و نخچير و  دو بازى بهم در نبايد زدن

 نگه داشتند اين سخن مهتران كه تن گردد از جستن مى گران

 ازين كارها دل ببايد بريد جايى پديده و گر دشمن آيد ب

 ز هر پادشاهى سپه خواستن درم دادن و تيغ پيراستن

 بر تخت منشان بد آموز را فردا ممان كار امروز راه ب

 جو آيدت كاستىكه از جست و  مجوى از دل عاميان راستى

 تو مشنو ز بد گوى و انده مخور وزيشان ترا گر بد آيد خبر

 اگر پاى گيرى سر آيد بدست نه خسرو پرست و نه يزدان پرست

 ترا جاودان از خرد باد بهر چنين باشد اندازه عام شهر

 كه بر بد نهان تنگ گردد جهان بترس از بد مردم بد نهان

 كه او را بود نيز انباز و يار دارسخن هيچ مگشاى با راز 

 ز گيتى پراگنده خوانى همى سخن را تو آگنده دانى همى

 شود مدارادل بخردان بى شهر آشكارا شوده چو رازت ب

 خردمند گر پيش بنشاندت بر آشوبى و سر سبك خواندت

 كه عيب آورد بر تو بر عيب جوى تو عيب كسان هيچ گونه مجوى

 خردمندت از مردمان نشمرد هوا بر خرد و گر چيره گردد

 كجا هر كسى را بود نيك خواه خردمند بايد جهاندار شاه

 بپيچد ز پيغاره و سرزنش كسى كو بود تيز و برتر منش

 چنين مرد گر باشدت رهنماى نزد تو جاىه مبادا كه گيرد ب

 بنه خشم و كين چون شوى پادشا چو خواهى كه بستايدت پارسا
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 نباشى خردمند و يزدان پرست چونك بر تخت حشمت نشستهوا 

 روى كسان پارسايى مكنه ب نبايد كه باشى فراوان سخن

 نگر تا كدام آيدت دلپذير سخن بشنو و بهترين يادگير

 گِه مى نوازنده و تازه روى گوىسخن پيش فرهنگيان سخته

 بر تخت منشان بد انديش را مكن خوار خواهنده درويش را

 تو بپذير و كين گذشته مخواه هر انكس كه پوزش كند بر گناه

 خنك مرد بخشنده و بردبار باش و پروردگار ده  همه داده

 تو لشكر بياراى و بر بند كوس چو دشمن بترسد شود چاپلوس

 ننگه بپرهيزد و سست گردد ب جنگ آنگهى شو كه دشمن ز جنگه ب

 بدلش اندرون كاستىنبينى  و گر آشتى جويد و راستى

 چنين دار نزديك او آب روى ازو باژ بستان و كينه مجوى

 دانش بود تا توانى بورزه ب دانش كه ارزه بياراى دل را ب

 ز دانايى و داد نامى شوى چو بخشنده باشى گرامى شوى

 فرزندمان هم چنين يادگاره ب تو عهد پدر با روانت بدار

 كسى را ز گيتى نيازاردم چو من حّق فرزند بگزاردم

 نفس داستان را ببد مشمريد شما هم ازين عهد من مگذريد

 بنيكى گراى و بدى باد دار تو پند پدر همچنين ياد دار

 آتش تن ناتوان مراه ب خيره مرنجان روان مراه ب

 مجوى اى پسر درد و تيمار كس بد كردن خويش و آزار كسه ب

 پايان رسده بزرگى شما را ب برين بگذرد ساليان پانصد

 هم انكس كه باشد ز پيوند تو بپيچد سر از عهد فرزند تو

 همان پند دانندگان نشنوند ز راى و ز دانش بيك سو شوند

 به بيداد يازند و جور و جفا بگردند يك سر ز عهد و وفا
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 بر ايشان شود خوار يزدان پرست جهان تنگ دارند بر زير دست

 ببالند با كيش آهرمنى پيراهن بد تنىبپوشند 

 ايمبيااليد آن دين كه ما شسته ايمگشاده شود هرچ ما بسته

 ويرانى آرد رخ اين مرز منه ب تبه گردد اين پند و اندرز من

 آشكار و نهان ۀشناسند همى خواهم از كردگار جهان

 همه نيك نامى بود يارتان كه باشد ز هر بد نگهدارتان

 كه تارش خرد باشد و داد پود يزدان و از ما برانكس درودز 

 نكوشد كه حنظل كند شهد من نيارد شكست اندرين عهد من

 شاهى كالهه كه تا بر نهادم ب بر آمد چهل سال و بر سر دو ماه

 زير آب خوشه هوا خوشگوار و ب گيتى مرا شارستانست ششه ب

 بادش جوان مرد پيركه گردد ز  اردشير ۀيكى خواندم خور

 پر از مردم و آب سود و زيان كزو تازه شد كشور خوزيان

 كه موبد ازان شهر شد شادكام دگر شارستان گندشاپور نام

 پر از چشمه و چارپاى و نبات دگر بوم ميسان و رود فرات

 پر از باغ و پر گلشن و آبگير اردشير ۀدگر شارستان برك

 كزو بر سوى پارس كردم گذر دگرچو رام اردشيرست شهرى 

 جوى آب شيره هوا مشك بوى و ب دگر شارستان اورمزد اردشير

 كه پيروز بادى تو بر تخت شاد روان مرا شاد گردان بداد

 چه بر آشكار و چه اندر نهان بسى رنجها بردم اندر جهان

 تو بسپار تابوت و پرداز تخت كنون دخمه را بر نهاديم رخت

 دريغ آن سر و افسر و تخت اوى و تاريك شد بخت اوى بگفت اين

 نخواهد بما بر گشادن نهان چنين است آيين خّرم جهان

 نبايستش از تخت شد ناپديد انوشه كسى كو بزرگى نديد
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 نيزه نه مردم نه آن چيز ماند ب بكوشى و آرى ز هر گونه چيز

 ببايد نهفتچادر ه دو رخ را ب سر انجام با خاك باشيم جفت

 بد نسپريمه جهان جهان را ب بيا تا همه دست نيكى بريم

 كزين نام يابيم بر انجمن بكوشيم بر نيك نامى بتن

 خورد ياد شاهان يزدان پرست خنك آنك جامى بگيرد بدست

 بخسپد بدانگه كه خّرم شود چو جام نبيدش دما دم شود

 مى و سور گوىزبان برگشاى از  كنون پادشاهى شاپور گوى

 مكان و زمان و زمين آفريد بران آفرين كافرين آفريد

 هم انجام ازويست و فرجام ازوى هم آرام ازويست و هم كام ازوى

 كم و بيش گيتى بر آورده است سپهر و زمان و زمين كرده است

 هستى يزدان گواسته سراسر ب ز خاشاك ناچيز تا عرش راست

 آشكار و نهان ۀشناسند كردگار جهانجز او را مخوان 

 بيارانش بر هر يكى بر فزود ازو بر روان محمد درود

 كه خوانند او را على ولى سر انجمن بد ز ياران على

 سخنهايشان برگذشت از شمار همه پاك بودند و پرهيزگار

 جهان آفرين را ستايش كنيم كنون بر سخنها فزايش كنيم

 كه تختش درفشان كند ماه را راستاييم تاج شهنشاه 

 فرمان او گشت شاده زمانه ب خداوند با فّر و با بخش و داد

 خداوند آسانى و درد و رنج خداوند گوپال و شمشير و گنج

 يزدان سپاسه كه از تاج دارد ب جهاندار با فّر و نيكى شناس

 دانش كهنه جوانى بسال و ب خردمند و زيبا و چيره سخن

 نازيم در سايه فّر اوىه ب مشترى بارد از ابر اوىهمى 

 چو بزم آيدش گوهر افشان كند رزم آسمان را خروشان كنده ب
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 سپهر از بر خاك لرزان شود چو خشم آورد كوه ريزان شود

 نازد بدو گنبد هور و ماهه ب پدر بر پدر شهريارست و شاه

 اوى همه مهترى باد فرجام بماناد تا جاودان نام اوى

 بزرگى و آيين و راى ورا سر نامه كردم ثناى ورا

 ز گيتى ورا باد فرجام نيك ازو ديدم اندر جهان نام نيك

 ز بدها و را بخت جوشن شدست ز ديدار او تاج روشن شدست

 هم انكس كه شد بر زمين پادشا بنازد بدو مردم پارسا

 اوىزمين پايه نامور تخت  هوا روشن از بارور بخت اوى

 بزم اندرون آسمان وفاسته ب رزم اندرون ژنده پيل بالسته ب

 همى موج خيزد ز درياى اوى چو در رزم رخشان شود راى اوى

 انددد و دام در زينهار وى نخچير شيران شكار وى انده ب

 بدّرد دل شير و چرم پلنگ از آواز گرزش همى روز جنگ

 و افسر او مباد سربىجهان  سرش سبز باد و دلش پر ز داد

 


