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 مهتران گوهر افشاندندهمه  شاهى برو آفرين خواندنده ب

 خردمند و شايسته و شادكام يكى موبدى بود شهر و بنام

 ميان پيش او بندگى را ببست زّرين نشست بيامد بكرسى

 سپه را بهر نيك و بد رهنماى جهان را همى داشت با داد و راى

 بياراست ايوان و گاه ورا پراگنده گنج و سپاه ورا

 بر افراخت آن كودك خرد يال سالچنين تا برآمد برين پنج 

 پيش اندرونه خردمند موبد ب نشسته شبى شاه در طيسفون

 پديد آمد آن چادر الژورد بدانگه كه خورشيد برگشت زرد

 موبد چنين گفت هست اين دروده ب خروش آمد از راه اروند رود

 شاه گرد پىكه اى پاك دل نيك چنين گفت موبد بران شاه خرد

 ز كلبه سوى خانه بنهاد روى مرد بازارى و چاره جوىكنون 

 پى بسپرنده چنين تنگ پل را ب چو بر دجله بر يكدگر بگذرند

 چنين بر خروشند چون زخم كوس بترسد چنين هر كس از بيم كوس

 كه اى پر هنر نامور بخردان چنين گفت شاپور با موبدان

 باز آمدن شدن را يكى راه   پلى ديگر اكنون ببايد زدن

 گر از لشكرى در پرستان ما بدان تا چنين زير دستان ما

 درم داد بايد فراوان ز گنج رنجه ب سانبرفتن نباشند زين

 كه سبز آمد آن نارسيده درخت همه موبدان شاد گشتند سخت

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف هفتاد و دو سال بود  – 1بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بفرمان آن كودك تاجور يكى پل بفرمود موبد دگر

 جويان برش بياورد فرهنگ ازو شادمان شد دل مادرش

 كز آموزگاران سر اندر كشيد فرهنگ جايى رسيده بزودى ب

 هم آورد و هم رسم چوگان نهاد چو بر هفت شد رسم ميدان نهاد

 تو گفتى كمر بست بهرامشاه هشتم شد آيين تخت و كالهه ب

 اصطخر كرده نشستنگه  خود ب تن خويش را از در فخر كرد

 گزيده سرافراز و پاكان خويش بر آيين فّرخ نياكان خويش

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  3
 

 
 

 

 فروزنده شد تاج گيتى فروز چو يك چند بگذشت بر شاه روز

 شمشير دله كه دادى فلك را ب طاير شير دلز غّسانيان 

 ز بحرين و از كرد و ز پارسى سپاهى ز رومى و از قادسى

 سپاهى ز اندازه بيش اندرون پيرامن طيسفونه بيامد ب

 كرا بود با او پى و پا و پر تاراج داد آن همه بوم و بره ب

 كجا نوشه بد نام آن نوبهار ز پيوند نرسى يكى يادگار

 همه طيسفون گشت پر گفت و گوى ايوان آن ماه روىه بيامد ب

 كه دانا نبودند و دانش پذير ز ايوانش بردند و كردند اسير

 ز انديشگان دل بخون در نشاند چو يك سال نزديك طاير بماند

 تو گفتى كه نرسيست با تاج و گاه ز طاير يكى دختش آمد چو ماه

 دختش همى مملكت را سزيد كه پدر مالكه نام كردش چو ديد

 كيى گشت خورشيد فش وشمهى چو شاپور را سال شد بيست و شش

 ده و دو هزار از يالن برگزيد بدشت آمد و لشكرش را بديد

 پيش اندرون مرد صد رهنمونه ب ابا هر يكى بادپايى هيون

 برفتند گردان خسرو پرست دسته هيون برنشستند و اسپان ب

 ميان كيى تاختن را ببست ويژگان برنشستاز ان پس ابا 

 سر افراز طاير هژبر ژيان برفت از پس شاه غّسانيان

 چو طاير چنان ديد بنمود پشت فراوان كس از لشكر او بكشت

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

 بردن طایر عرب دختر نرسی را و رفتن شاپور به رزم او  – 2بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 از يشان گرفتند چندى اسير بر آمد خروشيدن دار و گير

 برفتند آن ماندگان زان سپس آن ندانست كس ۀكه انداز

 خروش آمد از كودك و مرد و زن شدند آن سپه در يمنحصارى 

 كه بر مور و بر پّشه بر بست راه بياورد شاپور چندان سپاه

 در جنگ و راه گريزش نيافت ورا با سپاهش بدژ در بيافت

 سپه را بدژ بر علف تنگ بود شب و روز يك ماهشان جنگ بود
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 همى رفت جوشان كمانى بدست شبگير شاپور يل بر نشسته ب

 درفشان درفش سيه بر سرش سيه جوشن خسروى در برش

 درفش و سر نامداران بديد ز ديوار دژ مالكه بنگريد

 رنگ طبر خون گل مشك بوىه ب چو گل رنگ رخسار و چون مشك موى

 بر دايه شد با دلى پر ز مهر بشد خواب و آرام زان خوب چهر

 كه ايدر بيامد چنين كينه كش بدو گفت كين شاه خورشيدفش

 جهان خوانمش كو جهان منست بزرگى او چون نهان منست

 او ز من سور بررزم آمدست ه ب پيامى ز من نزد شاپور بر

 هم از تخم نرسئ كنداورم بگويش كه با تو ز يك گوهرم

 امكه خويش توام دختر نوشه امهمان نيز با كين نه هم گوشه

 چو ايوان بيابى نگار آن تست مرا گر بخواهى حصار آن تست

 زبان در بزرگى گروگان كنى برين كار با دايه پيمان كنى

 بگويم بيارمت زو آگهى دهى بدو دايه گفت آنچ فرمان

 دريا سپاهى گرفته ز دريا ب چو شب در زمين پادشاهى گرفت

 ستاره بكردار قنديل شد كوه چون نيل شد گونزمين تيره

 بياويخته ز آسمان  حصار تو گويى كه شمعست سيصد هزار

 دو نيمه ز طاير همى شد دلش ب بشد دايه لرزان پر از ترس و بيم

 خراميد نزديك آن پاك راى نزديك پرده سراىچو آمد 

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

 شدن مالکه دختر طایر بر شاپور دلباخته  – 3بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بيابى ز من تاج و انگشترى بدو گفت اگر نزد شاهم برى

 ز دهليز  پرده بر شاه گرد هشيوار ساالر بارش ببرد

 سخن هرچ بشنيد با شاه گفت مژگان برفته بيامد زمين را ب

 بخنديد و دينار دادش هزار ز گفتار او شاد شد شهريار

 ز ديباى چينى و از بربرى ياره يكى طوق و انگشترىدو 

 بخوبى سخنها فراوان بگوى چنين داد پاسخ كه با ماه روى

 زّنار و زردشت و فّرخ كالهه ب خورشيد و ماهه بگويش كه گفت او ب

 گر از پادشاهى بكاهى همى كه هر چيز كز من بخواهى همى

 ز آغوش تونجويم جدايى  ز من هيچ بد نشنود گوش تو

 بفرمان يزدان و گنج و سپاه تخت و كالهه خريدارم او را ب

 ز پرده بيامد بر دژ دوان چو بشنيد پاسخ هم اندر زمان

 كه خورشيد ناهيد را گشت جفت شنيده بران سرو سيمين بگفت

 تابنده ماهه بگفت آنچ آمد ب ز باال و ديدار شاپور شاه
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 گل زرد شد بر زمين رنگ ساج ز خاور چو خورشيد بنمود تاج

 خورش خانه و خمهاى نبيد ز گنجور  دستور بستد كليد

 و زان جنگيان رنج ديده سرى بد مهترىدژ در هرانكس كه ه ب

 هم از بويها نرگس و شنبليد خورشها فرستاد و چندى نبيد

 بخوبى سخنها فراوان براند پرستنده باده را پيش خواند

 ه دهدسا ۀبطاير همه باد بدو گفت كامشب تويى باده ده

 بدان تا بخسپند و گردند مست همان تا بدارند باده بدست

 امبفرمان تو در جهان زنده امساقى كه من بندهبدو گفت 

 شب تيره گفتش كه از راه برد چو خورشيد بر باختر گشت زرد

 نخستين ز غّسانيان برد نام جامه مى خسروى خواست طاير ب

 بياسود طاير ز بانگ جلب چو بگذشت يك پاس از تيره شب

 شاهپرستندگان را بفرمود  برفتند يك سر سوى خوابگاه

 نهانى در دژ گشادند باز رازه كه با كس نگويد سخن جز ب

 از آواز مستان بدل خشم داشت بدان شاه شاپور خود چشم داشت

 كه گشتيم با بخت بيدار جفت چو شمع از در دژ بيفروخت گفت

 بفرمود تا خوب كردند جاى پرده سراىه مر آن ماه رخ را ب

 گزين كرد مردان ننگ و نبرد سپه را همه سر بسر گرد كرد

 هر انكس كه بود از در كارزار باره بر آورد چندى سواره ب

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

 بردست شاپور دادن مالکه دژ طایر و کشته شدن طایر  – 4بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همه گنجهاى كهن بر گرفت بدژ در شد و كشتن اندر گرفت

 همه مست خفته فزون از هزار سپه بود با طاير اندر حصار

 هر جاى جنگى بياراستنده ب دگر خفته آسيمه برخاستند

 بسى نامور شاه ايران بكشت ننمود پشت از يشان كس از بيم

 بيامد برهنه دوان ناگزير چو شد طاير اندر كف او اسير

 گرفتار شد مردم بدتنه چنگ وى آمد حصار و بنهه ب

 چو خورشيد بنمود زّرين كاله ببود آن شب و بامداد پگاه

 آيين نهادند و دادند باره ب يكى تخت پيروزه اندر حصار

 نزديك او شد گل نوبهاره ب پر دخته شد شهريارچو از بار 

 درفشان ز زربفت چينى برش ز ياقوت سرخ افسرى بر سرش

 بدو بد رسيدن ز كردار اوست بدانست كان جادوى كار اوست

 نگه كن كه فرزند با من چه كرد چنين گفت كاى شاه آزاد مرد

 دار ز بيگانگان زين سپس خشم چنين هم تو از مهر او چشم دار

 كه از پرده چون دخت بهرام را چنين گفت شاپور بد نام را

 بر انگيزى آن كين آسوده را بيارى و رسوا كنى دوده را

 آتش اندر بسوزد تنشه زند ب بدژخيم فرمود تا گردنش

 دو كتف وى از پشت بيرون كشيد سر طاير از ننگ در خون كشيد

 كس گشادى دو لبنماندى كه با  هر انكس كجا يافتى از عرب

 جهان ماند از كار او در شگفت ز دو دست او دور كردى دو كفت

 چو از مهره بگشاد كفت عرب عرابى ذو االكتاف كردش لقب

 جهانى همه برد پيشش نماز و ز انجايگه شد سوى پارس باز

 و زان پس دگرگونه بنمود چهر برين نيز بگذشت چندى سپهر
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 رنجه همى داشت از بودنى دل ب چنان بد كه يك روز با تاج و گنج

 شناسبفرمود تا شد ستاره  ز تيره شب اندر گذشته سه پاس

 هم از رنج و ز روزگار بهى بپرسيدش از تخت شاهنشهى

 بينداخت آرامش و خواب را منّجم بياورد صاّلب را

 كه هست او نماينده فتح و جد نگه كرد روشن بقلب اسد

 فزايد بدو فّره ايزدى بدان تا رسد پادشا را بدى

 جهانگير و روشن دل و پارسا چو ديدند گفتندش اى پادشا

 نيارد كس آن بر تو بر ياد كرد يكى كار پيش است با رنج و درد

 كه اى مرد داننده و راه جوى چنين داد شاپور پاسخ بدوى

 پى نسپرده تنم اختر بد ب چه چارست تا اين ز من بگذرد

 ازين گردش چرخ ناپايدار ستاره شمر گفت كاى شهريار

 اشخرخردمند گر مرد پرخ مردى و دانش نيابى گذره ب

 نتابيم با گردش آسمان گمانبباشد همه بودنى بى

 كه دادار باشد ز هر بد نگاه چنين داد پاسخ گرانمايه شاه

 توانايى و ناتوان آفريد كه گردان بلند آسمان آفريد

 و شاد رنجهمى بود يك چند بى بگسترد بر پادشاهيش داد

 رومه كايد بچنان آرزو كرد  چو آباد شد زو همه مرز و بوم

 ابا لشكر و گنج و نيروى دست ببيند كه قيصر سزاوار هست

 

 ذواالکتافپادشاهی شاپور 

 رفتن شاپور به روم و با پوست خر دوختن قیصر روم او را   – 5بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 يكى پهلوان گرد با داد و راى همان راز بگشاد با كدخداى

 همى داشت از هر كس اندر نهفت همه راز و انديشه با او بگفت

 بداريد كز داد باشيد شاد چنين گفت كاين پادشاهى بداد

 هر كاروان بر يكى ساروانه ب كاروانشتر خواست پر مايه ده 

 ازان سى شتر بار دينار كرد ز دينار و ز گوهران بار كرد

 سوى مرز روم سانهمى رفت زين بيامد پر انديشه ز آباد بوم

 كه دهقان و شهرى بدو بود بهر يكى روستا بود نزديك شهر

 بپرسيد كايدر مرا هست جاى بيامد بخان يكى كدخداى

 كه چون تو نيابيم مهمان كسى آفرين كرد مهتر بسىبرو 

 ز دهقان بسى آفرين يافت نيز ببود آن شب و خورد و بخشيد چيز

 سوى خانه قيصر آمد چو باد سپيده بر آمد بنه بر نهاد

 برو آفرين كرد و بردش نثار نزديك ساالر باره بيامد ب

 شاه روىكه هم شاه شاخى و هم  بپرسيد و گفتش چه مردى بگوى

 يكى پارسى مردم و پارسا چنين داد پاسخ كه اى پادشا

 يكى كاروان دارم از خّز و بز بازارگانى برفتم ز جزه ب

 مگر نزد قيصر گشايند راه كنون آمدستم بدين بارگاه

 همه گوهر و آلت لشكرست ازين بار چيزى كش اندر خورست

 رنجه ندارم ببدان شاد باشم  گنجور گنجه پذيرد سپارد ب

 قيصر پناهم نپيچم ز بيمه ب سيمه زّر و به دگر را فروشم ب

 روم سوى ايران ز آباد بوم َخّرم هرانچم ببايد ز رومه ب

 بر قيصر آمد بگفت اين سخن ز درگاه برخاست مرد كهن

 ز در سوى قيصرش بگذاشتند بفرمود تا پرده برداشتند

 آفرينى چنانچون سزيدبكرد  چو شاپور نزديك قيصر رسيد
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 ز خوبى دل و ديده او را سپرد شاپور گرده نگه كرد قيصر ب

 ز بيگانه ايوان بپرداختند بفرمود تا خوان و مى ساختند

 چنانچون بود مرد بيداد و شوم رومه جفا ديده ايرانيى ُبد ب

 رازه يكى نو سخن بشنو از من ب قيصر چنين گفت كاى سرفرازه ب

 دينارگانه كه ديبا فروشد ب نامور مرد بازارگانكه اين 

 گفتار و ديدار و فّر و نشسته ب شهنشاه شاپور گويم كه هست

 همى چشمش از روى او خيره شد چو بشنيد قيصر سخن تيره شد

 همى داشت آن راز را در نهفت نگهبانش بر كرد و با كس نگفت

 مر او را نگاههمى داشت قيصر  چو شد مست برخاست شاپور شاه

 كه شاپور نرسى توى اى شگفت بيامد نگهبان و او را گرفت

 مردى ز دام بال كس نجسته ب بجاى زنان برد و دستش ببست

 چه بايد شمار ستاره شمر بره چو زين باره دانش نيايد ب

 زاريش در چرم خر دوختنده ب بر مست شمعى همى سوختند

 همى پوست خر جست و بگذاشت تخت همى گفت هر كس كه اين شور بخت

 درنگببردند بدبخت را بى بود تاريك و تنگ يىيكى خانه

 در خانه را قفل برساختند بدان جاى تنگ اندر انداختند

 تنش را بدان چرم بيگانه داد كدبانوى خانه داده كليدش ب

 كه از داشتن زو نگيرد شتاب زن گفت چندان دهش نان و آبه ب

 بداند مگر ارج تخت و كاله ماند بيك چند گاه اگر زنده

 كسى را كجا نيست قيصر نژاد همان تخت قيصر نيايدش ياد

 ايوان دگر جاى بودش نشسته ب زن قيصر آن خانه را در ببست

 هر كار دستور اوىه گزيده ب يكى ماه رخ بود گنجور اوى

 ياد پدر بر پدر بر همى داشت كه ز ايرانيان داشتى او نژاد



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  12
 

 
 

 

 بچرم اندرون بسته شاپور گرد كليد در خانه او را سپرد

 ورا بسته در پوست آنجا بماند همان روز ازان مرز لشكر براند

 يك تيغ كين بر كشيده سپه يك ب نزديك ايران رسيده چو قيصر ب

 نبود آن يالن را كسى دستگير از ايران همى برد رومى اسير

 همان چيز بسيار و اندك نماند نماندايران زن و مرد و كودك ه ب

 نه مرده نه زنده ز شاپور شاه نبود آگهى در ميان سپاه

 ز مردم تهى شد همه مرز و بوم گريزان همه شهر ايران ز روم

 همه مرز پيش سكوبا شدند ترسا شدند اندازهاز ايران بى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  13
 

 
 

 

 ايران پراگنده گشته سپاهه ب چنين تا بر آمد برين چند گاه

 شب و روز تنهاش نگذاشتى روم آنك شاپور را داشتىه ب

 از ان ك ش ز ايرانيان بد نژاد كنيزك نبودى ز شاپور شاد

 دل او ز شاپور بريان بدى روز زان چرم گريان بدىشب و 

 چه مردى مترس ايچ با من بگوى بدو گفت روزى كه اى خوب روى

 همى بگسلد خواب و آرام تو كه در چرم چون نازك اندام تو

 بران ماه كرسى ز مشك سياه چو سروى بدى بر سرش گرد ماه

 غرو تن پيل وارت بكردار كنون چنبرى گشت باالى سرو

 دو چشمم شب و روز گريان شود دل من همى بر تو بريان شود

 كه راز تو با من نگويى همى بدين سختى اندر چه جويى همى

 گرت هيچ بر من بجنبيد مهر بدو گفت شاپور كاى خوب چهر

 كزان نگذرى جاودان اندكى سوگند پيمانت خواهم يكىه ب

 و گداز مراكنى ياد درد  بد خواه راز مراه نگويى ب

 بگفتار پيدا كنم راستى بگويم ترا آنچ در خواستى

 زّنار شّماس هفتاد گرده ب دادار سوگند خورده كنيزك ب

 داراى ايران گشته مصيبه ب بجان مسيحا و سوك صليب

 نجويم همى بّترى زين سخن كه راز تو با كس نگويم ز بن

 و بد در نهفتبماند آن سخن نيك  همه راز شاپور با او بگفت

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

 از چرم خر رهانیدن کنیزک شاپور را  – 6بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  14
 

 
 

 

 بدين راز من دل گروگان دهى بدو گفت اكنون چو فرمان دهى

 جهان زير پاى اندر آيد ترا سر از بانوان برتر آيد ترا

 بپوشى سخن نرم نرم آورى هنگام نان شير گرم آورىه ب

 گيتى سمره كه اين چرم گردد ب شير اندر آغارم اين چرم خره ب

 بگويد همى هرك دارد خرد بگذردپس از من بسى ساليان 

 آواز نرمه نهانى ز هر كس ب كنيزك همى خواستى شير گرم

 بر آتش همى تيز بگذاشتى چو كشتى يكى جام برداشتى

 نگفتى نهان با كس اندر جهان نزديك شاپور بردى نهانه ب

 فرجام چرم خر آغشته شده ب دو هفته سپهر اندرين گشته شد

 همه دل پر از درد و تن پر ز خون پوست آمد برونچو شاپور زان 

 كه اى پاك بينا دل نيك ساز رازه چنين گفت پس با كنيزك ب

 ز هر گونه انديشه انداختن يكى چاره بايد كنون ساختن

 مباد آفرين بر چنين مرز و بوم كه ما را گذر باشد از شهر روم

 سوى جشنگاهشوند اين بزرگان  كنيزك بدو گفت فردا پگاه

 كه مرد و زن و كودك آيد برون روم اندرونه يكى جشن باشد ب

 هامون شوده بدان جشن خّرم ب چو كدبانو از شهر بيرون شود

 بسازم نترسم ز پتياره گوى جوىشود جاى خالى و من چاره

 روشن روانه پيش تو آرم به ب دو اسپ و دو گوپال و تير و كمان

 از آُخر دو اسپ گرانمايه جست دل را نجستببست اندر انديشه 

 همان جوشن و مغفر هندوان همان تيغ و گوپال و برگستوان

 خرد را بران رهنماى آوريد انديشه دل را بجاى آوريده ب

 شب آن چادر قار بر سر كشيد چو از باختر چشمه اندر كشيد

 كه فردا چه سازد كنيزك پگاه پر انديشه شد جان شاپور شاه



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  15
 

 
 

 

 بباليد روز و بپالود خواب چو برزد سر از برج شير آفتاب

 بزرگان جوينده از جشن بهر شهره جشن آمدند آنك بودى به ب

 مردم چاره جوىچنانچون بود  كنيزك سوى چاره بنهاد روى

 دل شير و چنگ پلنگ آمدش چنگ آمدشه چو ايوان خالى ب

 گزيده سليح سواران گرد دو اسپ گرانمايه ز آخر ببرد

 ز خوشاب و ياقوت و هر گونه چيز ز دينار چندانك بايست نيز

 شب آمد دو تن راست كردند راى چو آمد همه ساز رفتن بجاى

 به شهر ایرانگریختن شاپور از روم و رسیدن 

 دو خّرم نهان شاد و آرامجوى سوى شهر ايران نهادند روى

 بخواب و بخوردن نپرداختند شب و روز يك سر همى تاختند

 همى راند تا كشور سورستان برين گونه از شهر برخورستان

 فرود آمدن را همى جاى جست چو اسپ و تن از تاختن گشت سست

 پر از باغ و ميدان و پر جشنگاه راهه پيشش به دهى خّرم آمد ب

 بيامد در باغبانى بزد تن از رنج خسته گريزان ز بد

 كه هم نيك دل بود و هم ميزبان بيامد دمان مرد پاليزبان

 ز شاپور پرسيد هست اين درود دو تن ديد با نيزه و درع و خود

 چنين تاختن را بياراستى بدين بيگهى از كجا خاستى

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

  7بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  16
 

 
 

 

 سخن چند پرسى ز گم گرده راه شاپور كاى نيك خواه بدو گفت

 گريزان بدين مرز بنهاده روى يكى مرد ايرانيم راه جوى

 مبادا كه بينم سر و افسرش پر از دردم از قيصر و لشكرش

 هشيوارى و مرزبانى كنى گر امشب مرا ميزبانى كنى

 بار آيدته درختى كه كشتى ب كار آيدته بر آنم كه روزى ب

 تن باغبان نيز مهمان تست بدو باغبان گفت كين خان تست

 كسه بكوشم بيارم نگويم ب بدان چيز كايد مرا دست رس

 راهه كنيزك همى رفت با او ب فرود آمد از باره شاپور شاه

 ز هر گونه چندانك بودش توان خورش ساخت چندان زن باغبان

 جايى بپرداختند سبك مايه چو نان خورده شد كار مى ساختند

 كه بردار ازان كس كه آيدت ياد شاپور داده سبك باغبان مى ب

 و پر مايه پاليزبان گوىسخن بدو گفت شاپور كاى ميزبان

 چو بيشش بود ساليان و خرد كسى كو مى آرد نخست او خورد

 تو بايد كه چون مى دهى مى خورى سال اندكى برترىه تو از من ب

 ترنخست آن خورد مى كه با زيب كاى پر هنربدو باغبان گفت 

 فرهنگ و بر سال نوه كه پيرى ب تو بايد كه باشى برين پيش رو

 همى رنگ عاج آيد از روى تو همى بوى تاج آيد از موى تو

 يكى باد سرد از جگر بر كشيد بخنديد شاپور و بستند نبيد

 زمينچه آگاهى استت ز ايران  پاليزبان گفت كاى پاك دينه ب

 ز تو دور بادا بد بدكنش چنين داد پاسخ كه اى برمنش

 ايرانيانه كه از قيصر آمد ب بد خواه ما باد چندان زيانه ب

 نماند اندران بوم كشت و درود از ايران پراگنده شد هرك بود

 پراگنده گشت آن بزرگ انجمن ز بس غارت و كشتن مرد و زن



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  17
 

 
 

 

 زّنار پيش سكوبا شدنده ب وزيشان بسى نيز ترسا شدند

 بدور از بر و بوم و آرامگاه بسى جاثليقى بسر بر كاله

 كه رخشان َبدى همچو ماه اورمزد بدو گفت شاپور شاه اورمزد

 ز بخت آب ايرانيان تيره شد كجا شد كه قيصر چنين چيره شد

 ترا جاودان مهترى باد و ناز بدو باغبان گفت كاى سرفراز

 ايران بدان سركشانه نيامد ب جايى نشانازو مرده و زنده 

 رومه اسيرند سر تا سر اكنون ب هرانكس كه بودند ز آباد بوم

 كه بود آن زمان شاه را ميزبان برين زار بگريست پاليزبان

 بباشى بود خانه گيتى فروز بدو ميزبان گفت كايدر سه روز

 مهمان نجستكه هر كس كه آزرم  كه دانا زد اين داستان از نخست

 نياز آورد بخت تاريك اوى نباشد خرد هيچ نزديك اوى

 چو گردد دلت رام برگوى نام كامه باش و بياساى و مى خور ب

 ما بر كنون ميزبان پادشاسته ب بدو گفت شاپور كآرى رواست

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  18
 

 
 

 

 سپيده چو از كوه سر بر كشيد ببود آن شب و خورد و گفت و شنيد

 بر ميهمان شد خداوند باغ چو زّرين درفشى بر آورد راغ

 سرت برتر از ابر بارنده باد فرخنده بادبدو گفت روز تو 

 آرام شايسته گاهى نبوده ب سزاى ناموت جايگاهى نبود

 نيابى نه پوشيدن و پرورش چو مهمان درويش باشى خورش

 من اين خانه بگزيدم از تاج و تخت بدو گفت شاپور كاى نيك بخت

 زمزم يكى پاسخى پرسمته ب سمتيكى زند و است آر با بر

 بيفزود نزديك شه پايگاه فرمود شاهه بياورد هرچش ب

 كجا موب د موبد اكنون كجاست زمزم بدو گفت بر گوى راسته ب

 كه اى پاك دل مرد شيرين زبان چنين داد پاسخ و را باغبان

 بدان خانه موبدان موبدست دو چشمم ز جايى كه دارم نشست

ل مهره خواهكه از مهتر   پاليزبان گفت شاهه نهانى ب  ده گ 

ل و مشك و مى خواست و آمد دمان چو بشنيد زو اين سخن باغبان  گ 

ل نگين  بدان باغبان داد و كرد آفرين جهاندار بنهاد بر گ 

ل ب  نگر تا چه گويد همه گوش دار موبد سپاره بدو گفت كين گ 

 بر موبد  موبد آمد پگاه سپيده دمان مرد با مهر شاه

 پراگنده گردان و در بسته ديد درگاه موبد رسيدچو نزديك 

 چو بگشاد در باغبان رفت راست آواز زان بارگه بار خواسته ب

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

 شناختن ایرانیان شاپور را و گرد کردن او سپاه را   – 8بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  19
 

 
 

 

 بدو مهره بنمود و بردش نماز چو آمد بنزديك موبد فراز

 ز شادى دل راى زن بر دميد چو موبد نگه كرد و آن مهره ديد

 گفت كاين مهر كيستبدان باغبان  و زان پس بران نام چندى گريست

 خان منست اين سواره نشسته ب چنين داد پاسخ كه اى نامدار

 خردمند و با زيب و با فّرهى يكى ماه با وى چو سرو سهى

 باال و روىه نشان  كه دارد ب بدو گفت موبد كه اى نامجوى

 بديدست سرو از لب جويبار بدو باغبان گفت هر كو بهار

 برش چون بر شير و چهرش چو خون هيوندو بازو بكردار ران 

 همى زيب تاج آيد از چهر اوى همى رنگ شرم آيد از مهر اوى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 روشن روان مرد دانا بديده ب چو پاليزبان گفت و موبد شنيد

 همان چهر او جز در گاه نيست كه آن شير دل مرد جز شاه نيست

 فرستاد موبد بر پهلوان جست روشن روان يىفرستاده

 تو از هر سوى انجمن كن سپاه كه پيدا شد آن فّر شاپور شاه

 كه بد تا در پهلوان ز جايى فرستاده موبد آمد دوان

 شكفته شد آن خسروانى درخت بگفت آنك در باغ شادى و بخت

 دلش پر ز كين گشت و لب پر ز باد سپهبد ز گفتار او گشت شاد

 پرستش كنى جز ترا ناسزاست دادار گفت آن جهاندار راسته ب

 ببيند سپه نيز و او را سپاه كه دانست هرگز كه شاپور شاه

 جهاندار و بر نيكويى رهنماى اى دادگر يك خداىسپاس از تو 

 ستاره پديد آمد از گرد ماه چو شب بر كشيد آن درفش سياه

 جايى كه بد در جهان مهترىه ب فراز آمد از هر سوى لشكرى

 يگان و دوگانه همى تاختند سوى سورستان سر بر افراختند

 شادى بر ميزبان آمدنده ب درگاه پاليزبان آمدنده ب

 نزديك شاه آمد آن پاك راىه ب چو لشكر شد آسوده بر در سراى

 خجستست بر ماه پاليزبان شاه جهان گفت پس ميزبانه ب

 نگه كن كنون تا چه آيدت راى سپاه انجمن شد بدين در سراى

 اگر چه فرو مايه بد جايگاه بفرمود تا بر گشادند راه

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

 نامه موبدان به پهلوان ایران و به او فرمان رفتن به ایران داد  – 9بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 نهادند بر خاك روىيكايك  چو رفتند نزديك آن نامجوى

 ز بدها خروشيدن اندر گرفت مهان را همه شاه در بر گرفت

 سخنهاى قيصر كه بشنيده بود بگفت آنك از چرم خر ديده بود

 بگفت آنچ او كرد پيدا ز مهر هم آزادى آن بت خوب چهر

 كه فرخنده بادا بروز روزگار كزو يافتم جان و از كردگار

 يىبود بنده پر هنر بنده يىوگر شهريارى و فرخنده

 گشاده دل و ناز پرورده را منم بنده اين مهربان بنده را

 و گر پادشاهى و راه منست ز هر سو كه اكنون سپاه منست

 طاليه پراگنده بر ره كنيد همه كس فرستيد و آگه كنيد

 نبايد كه آگاهى آيد برون به بنديد ويژه ره طيسفون

 كه بيدار شد فّر شاهنشهى آگهىچو قيصر بيابد ز ما 

 دل و پشت ايرانيان بشكند بيايد سپاه مرا بر كند

 نه پيچيم با بخت شاداب اوى كنون ما نداريم پاياب اوى

 ز لشكر به بنديم بر پّشه راه چو موبد بيايد بيارد سپاه

 كنيم خونهانى مگر باغ بى بسازيم و آرايشى نو كنيم

 شب پاسبانه روز و به طاليه ب بانديده يىببايد بهر گوشه

 كسى خسپد ايمن گشاده ميان از ان پس نمانيم از روميان

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  22
 

 
 

 

 كه شد مردم لشكرى شش هزار برين روزگاربسى بر نيامد 

 سوى طيسفون كار ديده مهان فرستاد شاپور كار آگهان

 از ان برز درگاه با فّرهى بدان تا ز قيصر دهند آگهى

 نهفته بجستند كار جهان برفتند كار آگهان ناگهان

 بر شاه گردن فراز آمدند بديدند هر گونه باز آمدند

 همى هيچ ننديشد از كارزار از شكار كه قيصر ز مى خوردن و

 هر پهلوىه تاراج كردن به ب سپاهش پراگنده از هر سوى

 شبانسپاهش همه چون رمه بى نه روزش طاليه نه شب پاسبان

 آرزوىه پسند آمدش زيستن ب نبيند همى دشمن از هيچ روى

 همه رنجها بر دلش باد شد چو شاپور بشنيد زان شاد شد

 زره دار و برگستوانور سوار ايرانيان سه هزار گزين كرد ز

 سپه را سوى طيسفون بر كشيد بر در كشيده شب تيره جوشن ب

 چو روشن شدى روى بر تافتى تيره شبان تيز بشتافتىه ب

 خود با گروه راهبران راه بى همى راندى در بيابان و كوه

 و راه راهبود بى بانهمى ديده فزون از دو فرسنگ پيش سپاه

 طاليه همى راند پيش اندرون نزديكى طيسفونه چنين تا ب

 ز قيصر نبودش بدل در هراس لشكرگه آمد گذشته دو پاسه ب

 غو پاسبانان چو بانگ خروس ازان مرز بشنيد آواز كوس

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف 

 شبیخون زدن شاپور و گرفتن قیصر روم   – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  23
 

 
 

 

 ازان تاختن خود كه آگاه بود پر از خيمه يك دشت و خرگاه بود

 لشكر نبود اندرون مرز جاىز  پرده سراىه ز مى مست قيصر ب

 عنان كيى بارگى را سپرد چو گيتى چنان ديده شاپور گرد

 بزد دست و گرز گران بر كشيد لشكرگه اندر كشيده سپه را ب

 جرنگيدن گرز و هندى دراى ابر اندر آمد دم كّر ناىه ب

 چكاچاك برخاست از هر سوى دهاده بر آمد ز هر پهلوى

تَركيدتو گفتى همى آسمان   ز خورشيد خون بر هوا بر چكيد ب 

 شب تيره و تيغهاى بنفش درفشيدن كاويانى درفش

 جهان يك سره ميغ دارد همى تو گفتى هوا تيغ بارد همى

 ستاره همى دامن اندر كشيد ز گرد سپه كوه شد ناپديد

 همى كرد شاپور زير و زبر هنرسراپرده قيصر بى

 همى آسمان بر زمين بر زدند آتش اندر زدند يىهر گوشهه ب

 وزو اختر نيك بيزار شد سرانجام قيصر گرفتار شد

 دلير و گزيده سواران اوى نامداران اوى هاو ز ان خيمه

 چنين است كردار چرخ بلند گرفتند بسيار و كردند بند

 گهى شادمانى و گاهى نهيب گهى زو فراز آيد و گه نشيب

 كرا كردگار جهان ياورست و مردمى بهترست آزارىبى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  24
 

 
 

 

 ز باال پديد درفش خور آمد چو شب دامن روز اندر كشيد

 قلم خواست و انقاس و مشك و حرير بفرمود شاپور تا شد دبير

 هر پادشاهى و هر كشورىه ب هر مهترىه نوشتند نامه ب

 ز ما بنده بر كردگار جهان سر نامه كرد آفرين مهان

 كسه نيرو نيازش نيايد به ب كه او راست بر نيكويى دست رس

 همو باشد آموزگارنيكى ه ب روزگار ۀهمو آفرينند

 ايران بجز تخم زشتى نكشته ب چو قيصر كه فرمان يزدان بهشت

 چو جان را نبودش خرد رهنمون زارى همى بند سايد كنونه ب

 جز نام زشتى نبرده ز گيتى ب همان تاج ايران بدو در سپرد

 نيروى يزدان كه بنمود راهه ب گسسته شد آن لشكر و بارگاه

 ز شمشير بايد كه يابند بهر شهره ز رومى ب هر انكس كه باشد

 بخوبى ز سر باز پيمان كنيد همه داد جوييد و فرمان كنيد

 ابا نامه شاه روشن روان هيونى بر آمد ز هر سو دمان

 بنشست با رهنمون آزاربى ز لشكرگه آمد سوى طيسفون

 ز دادار نيكى دهش كرد ياد چو تاج نياكانش بر سر نهاد

 انقاس بنوشت نام اسيره ب زندان دبيره تا شد ببفرمود 

 بزرگان روم آنك بد نامدار هزار و صد و ده بر آمد شمار

 روم اندرون ويژه مهتر بدنده ب همه خويش و پيوند قيصر بدند

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

 نامه های شاپور به پادشاهان دور و نزدیک و گزارش دادن گرفتاری قیصر  – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  25
 

 
 

 

 هرانكس كه ُبد بر بدى رهنماى جهاندار ببريدشان دست و پاى

 رابيارند ساالر آن بوم  بفرمود تا قيصر روم را

 ز زندان بياورد چون بيهشان بشد روزبان دست قيصر كشان

 سرشكش ز ديده برخ بر چكيد جفا ديده چون روى شاپور ديد

 همى كرد بر تاج و تخت آفرين بماليد رنگين رخش بر زمين

 روى گشت با خاك جفته موى و به ب مژگان برفته زمين را سراسر ب

 ترسايى و دشمن ايزدىكه  بدو گفت شاه اى سراسر بدى

 ز گيتيش فرجام و آغاز نيست پسر گويى آن را كش انباز نيست

 فروغدروغ آتشى بد بود بى ندانى تو گفتن سخن جز دروغ

 بخوبى دل رهنمايت كجاست اگر قيصرى شرم و رايت كجاست

 خاك اندر انداختىه بزرگى ب چرا بندم از چرم خر ساختى

 رزم آمدمه نه با كوس و لشكر ب بزم آمدمه چو بازارگانان ب

 ايران گرايى و لشكر كنىه ب چرم خر اندر كنىه تو مهمان ب

 ايران نبرده كزان پس نجويى ب ببينى كنون جنگ مردان مرد

 ز فرمان يزدان كه يابد گذار بدو گفت قيصر كه اى شهريار

 روانم بر ديو مزدور كرد ز من بخت شاها خرد دور كرد

 گيتى درون داستانى شوىه ب مكافات بد گر كنى نيكوى

 مردى همه كام توه بر آيد ب كه هرگز نگردد كهن نام تو

 چشمم شود گنج و دينار خواره ب اگر يابم از تو بجان زينهار

 نجويم جز آرايش گاه تو درگاه توه يكى بنده باشم ب

 زبر چرا كردى اين بوم زير و هنربدو شاه گفت اى بد  بى

 همه باز خواهم ز تو ناگزير كنون هرك بردى ز ايران اسير

 مبادا كه بينى تو آن بوم شوم رومه دگر خواسته هرچ بردى ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  26
 

 
 

 

 بدين لشكر سرفراز آورى همه يك سر از خانه باز آورى

 كنام پلنگان و شيران شدست از ايران هر انجا كه ويران شدست

 بيابى مكافات كردار خويش دينار خويشه سراسر برآرى ب

 بجويى ز روم از نژاد كيان دگر هرك كشتى ز ايرانيان

 روان را به پيمان گروگان دهى بيك تن ده از روم تاوان دهى

 كه باشند با ما بدين بوم شاد نخواهم بجز مرد قيصر نژاد

 نُبّرد درخت ُگشَن نيك بخت دگر هرچ ز ايران بريدى درخت

 ز دلها مگر خشم كمتر كنى ديوارها بر كنىبكارى و 

 ز چرم خران كى پسندم ترا كنون من ببندى ببندم ترا

 بدّريد چرمت ز سر تا بپاى گرين هرچ گفتم نيارى بجاى

 بيك جاى بينيش سوراخ كرد خنجر بدو شاخ كرده دو گوشش ب

 چو شاپور زان چرم خر كرد ياد مهارى به بينى او بر نهاد

 ببردش همان روزبان باز جاى گران بر نهادش بپاىدو بند 

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  27
 

 
 

 

 كليد در گنجها خواستند عرض گاه و ديوان بياراستند

 سرش پر ز كين و دلش پر ز باد سپاه انجمن شد چو روزى بداد

 هرانكس كه بود اندران مرز و بوم از ايران همى راند تا مرز روم

 آتش بر افروختنده جهانى ب بكشتند و خانش همى سوختند

 كه ويران شد آن مرز آباد بوم رومه چو آگاهى آمد ز ايران ب

 اندر صف كارزار شب تيره گرفتار شد قيصر نامدار

 و ز آواز شاپور بريان شدند سراسر همه روم گريان شدند

 مگر قيصر آن ناجوانمرد مرد همى گفت هر كس كه اين بد كه كرد

 پدر مرده و زنده مادرش بود ز قيصر يكى كه برادرش بود

 جهانجوى و بخشنده و شادكام جوانى كجا يانسش بود نام

 درم داد پرخاش جوى مادرش شدند انجمن لشكرى بر درش

 نبينى كه آمد ز ايران سپاه بدو گفت كين برادر بخواه

 كه كين برادر نشايد نهفت چو بشنيد يانس بجوشيد و گفت

 صليب بزرگ و سپاهى مهيب بزد كوس و آورد بيرون صليب

 شد مردم كينه جوى آرامبى روىه سپه را چو روى اندر آمد ب

 بيامد دوان يانس پيش رو برخاست غورده بر كشيدند و 

 كزان تيرگى ديده گم كرد راه برآمد يكى ابر و گردى سياه

 دگر آب زانسو كه انبوه بود يك روى بر كوه بوده سپه را ب

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

 سپاه کشیدن شاپور به روم و رزم او با برادر قیصر  – 12بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  28
 

 
 

 

 ز هر سو همى خاست گرد نبرد بدين گونه تا گشت خورشيد زرد

 شد از جوشن كشتگان آهنين بكشتند چندانك روى زمين

 چپ و راستش ويژگان را بخواند قلب شاپور لشكر براندچو از 

 زمين گشت جنبان و پيچان سپاه چو با مهتران گرم كرد اسپ شاه

 بزرگش يكى بود با مرد خرد سوى لشكر روميان حمله برد

 ندارد گريزان بشد با سپاه بدانست يانس كه پاياب شاه

 روشنايى ببردبگرد از هوا  پس اندر همى تاخت شاپور گرد

 مغز سر آلوده كرده گياها ب هر جايگه بر يكى توده كرده ب

 و پشت پاىكه يك دشت سر بود بى ازان لشكر روم چندان بكشت

 بدژها صليب و سكوبا نماند هامون سپاه و چليپا نمانده ب

 كه لشكر همى ماند زو در شگفت ز هر جاى چندان غنيمت گرفت

 جز از گنج قيصر نبد بهر شاه سپاهببخشيد يك سر همه بر 

 نه هم گوشه بد گنج با رنج اوى كجا ديده بد رنج از گنج اوى

 ز قيصر همى داستانها زدند همه لشكر روم گرد آمدند

 روم اندرون نام قيصر مباده ب كه ما را چنو نيز مهتر مباد

 صليب و مسيح و موّشح نماند روم اندرون جاى مذبح نمانده ب

 چليپا و مطران بر افروخته زّنار قّسيس شد سوختهچو 

 چو آواز دين مسيح اندكيست كنون روم و قّنوج ما را يكيست

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  29
 

 
 

 

 هم از تخمه نامور قيصران يكى مرد بود از نژاد سران

 زبان و روانش پر از پند بود برانوش نام و خردمند بود

 برين لشكر و بوم مهتر تو باش بدو گفت لشكر كه قيصر تو باش

 بيفروز تاج و بياراى گاه بگفتار تو گوش دارد سپاه

 برانوش بنشست بر سرش تاج بياراستند از برش تخت عاج

 همه روميان آفرين خواندند بجاى بزرگيش بنشاندند

 ز روم و ز آوردگاه نبرد برانوش بنشست و انديشه كرد

 ز رزم و ز آويزش آيد گزند بدانست كو را ز شاه بلند

 آواز نرمه كه دانش سرايد ب اراى و شرمه جست ب يىفرستاده

 يىخردمند و دانا پسنديده يىدبيرى بزرگ و جهان ديده

 بگفت آن سخنهاى باريك خويش بياورد و بنشاند نزديك خويش

 ز دادار بر شهريار زمين يكى نامه بنوشت پر آفرين

 همه مهتران پيش تو بنده باد كه جاويد تاج تو پاينده باد

 مردم آويختن گنهچه با بى تو دانى كه تاراج و خون ريختن

 چه با شهر ايران چه با مرز روم دارند شوممهمان سرافراز 

 مردى درسته منوچهر كرد آن ب گر اين كين ايرج ُبدست از نخست

 هم از تور روى زمين پاك شد تن سلم زان كين كنون خاك شد

 روى زمين داورىه كه نو شد ب وگر كين داراست و اسكندرى

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

 بر تخت نشانیدن رومیان برانوش را و نامه نوشتن او به شاپور  – 13بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  31
 

 
 

 

 برگشته بودو ديگر كزو بخت  مر او را دو دستور بد كشته بود

 زندان تو بند سايد همىه ب گرت كين قيصر فزايد همى

 كه چون روم ديگر نبودست بوم نبايد كه ويران شود بوم روم

 و پاى دستهمه روم گشتند بى و گر غارت و كشتنت بود راى

 جگر خسته از تيغ و تير تواند زن و كودكانشان اسير تواند

 فرو خوابنى از گذشته دو چشم گه آمد كه كمتر كنى كين و خشم

 كزين كين همى جان شود كاسته فداى تو بادا همه خواسته

 روزه نبايد كه روز اندر آيد ب تو دل خوش كن و شهر چندين مسوز

 كه بيداد جويد جهاندار كين نباشد پسند جهان آفرين

 بلند اخترش افسر ماه باد درود جهاندار بر شاه باد

 چو اندر نوشت آن كيى نامه را پس خامه رانويسنده بنهاد 

 فرستاده بنهاد زى شاه روى روىه نهادند پس مهر قيصر ب

 شاپور فّرخ نژاده ز قيصر ب بيامد خردمند و نامه بداد

 سخنهاى نغزش برافشاندند چو آن نامور نامه برخواندند

 بروهاى جنگى پر از تاب كرد ببخشود و ديده پر از آب كرد

 بگفت آنكجا رفته بد خوب و زشت اندر زمان نامه پاسخ نوشتهم 

 كه بازار كين كهن بر فروخت چرم خر اندر كه دوخته كه مهمان ب

 خود و فيلسوفان پاكيزه راى تو گر بخردى خيز پيش من آى

 گشاده كنم بر تو اين راه تنگ چو زنهار دادم نسازمت جنگ

 يكايك همه برشمرد سخنها فرستاده برگشت و پاسخ ببرد

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  31
 

 
 

 

 ز شادى دل پاك تن بردميد برانوش چون پاسخ نامه ديد

 مرد زان مرز و بومبرفتند صد  بفرمود تا نامداران روم

 بر نشست ۀهم از گوهر و جام درم باز كردند خروار شست

 فراز آمد از هر سوى سى هزار ز دينار گنجى ز بهر نثار

 آمدند كالهبرهنه سر و بى همه مهتران نزد شاه آمدند

 بگسترده زرِّ كهن بيختند چو دينار پيشش فرو ريختند

 بر َاندازه بنشاختشانبخوبى  ببخشود شاپور و بنواختشان

 بيامد بسى مرد بيداد و شوم برانوش را گفت كز شهر روم

 كنون گشت يك سر همه خارستان ايران زمين آنچ بد شارستانه ب

 كنام پلنگان و شيران شدست عوض خواهم آن را كه ويران شدست

 چو زنهار دادى مه برتاب روى بر انوش گفتا چه بايد بگوى

 چو خواهى كه يك سر ببخشم گناه پاسخ گرانمايه شاهچنين داد 

 همى داد بايد هزاران هزار سالى سه باره ز دينار رومى ب

 چو خواهى كه كوته شود كين مرا دگر آنك باشد نصيبين مرا

 نصيبين و دشت دليران تراست بر انوش گفتا كه ايران تر است

 خشمت نداريم تاوكه با كين و  باژ و ساو ورپذيرفتم اين مايه

 كزان پس نراند ز ايران سپاه نوشتند عهدى ز شاپور شاه

 كجا روم را زو نيايد كمى مگر با سزاوارى و خّرمى

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

 رفتن برانوش پیش شاپور و پیمان بستن با او  – 14بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  32
 

 
 

 

 سر از نامداران بر افراختشان از ان پس گسى كرد و بنواختشان

 جهان آفرين را فراوان بخواند چو ايشان برفتند لشكر براند

 كه اصطخر بد بر زمين فخر پارس اصطخر پارسه همى رفت شادان ب

 همه جنگ را تيز بشتافتند چو اندر نصيبين خبر يافتند

 نصيبين بگيرد بيارد سپاه كه ما را نبايد كه شاپور شاه

 همش كيش زردشت و زند است و ُاست كه دين مسيحا ندارد درست

 نخواهيم استا و دين كهن چو آيد ز ما بر نگيرد سخن

 زين بر نشسته كين مرد شهرى به ب دست شد مردم زير دست زبر

 كه اندر نصيبين ندادند راه شاپور شاهه چو آگاهى آمد ب

 راهه ب مرسپاهى فرستاد بى ز دين مسيحا بر آشفت شاه

 كشد دين او را نشايد ستود همى گفت پيغمبرى ك ش جهود

 نبردسواران و شيران روز  برفتند لشكر بكردار گرد

 دران شهر از جنگ بس تنگ بود بيك هفته آنجا همى جنگ بود

 نهادند بر زنده بند گران بكشتند زيشان فراوان سران`

 نوشتند نامه بر شهريار همه خواستند آن زمان زينهار

 بفرمود تا باز گردد سپاه ببخشيدشان نامبردار شاه

 گرفت همان بر جهان كامگارى هر كشورى نامدارى گرفته ب

 همى بود يك چند با تاج گاه همى خواندنديش پيروز شاه

 بدان كامگارى رسانيده بود كنيزك كه او را رهانيده بود

ل  ز خوبان مر او را دالرام كرد و فّرخ پيش نام كرد افروزد 

 بداد و گسى كردش آراسته همان باغبان را بسى خواسته

 زارى و خوارى و زخم كمنده ب زندان و بنده همى بود قيصر ب

 رنجه فراز آوريده ز هر سو ب روم اندرون هرچ بودش ز گنجه ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  33
 

 
 

 

 همى بود يك چند لب پر ز باد شاپور داده بياورد و يك سر ب

 كاله كيى ديگرى را سپرد سر انجام در بند و زندان بمرد

 تابوت و ز مشك بر سر كالهه ب رومش فرستاد شاپور شاهه ب

 ندانم كجا باشد آرام ما كاينست فرجام ما چنين گفت

 يكى با خردمندى و فّرهيست يكى را همه زفتى و ابلهيست

 بد نسپرده خنك آنك گيتى ب برين و بران روز هم بگذرد

 همى بود چندى جهان كدخداى تخت كيان اندر آورد پاىه ب

 فرستاد بسيار سود و زيان و زان پس بر كشور خوزيان

 جهان را از ان بوم پر بهر كرد اسيران يكى شهر كردز بهر 

 و زان بوم خّرم كرا بود بهر كجا خّرم آباد بد نام شهر

 بدين مرز بوديش جاى نشست كسى را كه از پيش ببريد دست

 سر سال نو خلعتى بستدى بر و بوم او يك سر او را بدى

 نامه كه پيروز شاپور كردش ب شامه يكى شارستان كرد ديگر ب

 بدو اندرون كاخ و بيمارستان اهواز كرد آن سيم شارستانه ب

 اسير اندرو يافتى خواب و كام كنام اسيرانش كردند نام

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  34
 

 
 

 

 كه اندر زمانه نبودش همال ز شاهيش بگذشت پنجاه سال

 كه چون او مصّور نبيند زمين بيامد يكى مرد گويا ز چين

 نامه يكى بر منش مرد مانى ب كامه بدان چرب دستى رسيده ب

 ز دين آوران  جهان برترم صورتگرى گفت پيغمبرمه ب

 پيغمبرى شاه را يار خواستبه  ز چين نزد شاپور شد بار خواست

 جهاندار شد زان سخن بد گمان سخن گفت مرد گشاده زبان

 زمانى فراوان سخنها براند سرش تيز شد موبدان را بخواند

 فتادستم از دين او در گمان كزين مرد چينى و چيره زبان

 مگر خود بگفتار او بگرويد بگوييد و هم زو سخن بشنويد

 نه بر مايه موبدان موبدست صورت پرستبگفتند كين مرد 

 چو بيند ورا كى گشايد زبان زمانى سخن بشنو او را بخوان

 سخن گفت با او ز اندازه بيش بفرمود تا موبد آمدش پيش

 بگفتار موبد ز دين كهن فرو ماند مانى ميان سخن

 يزدان چرا آختى خيره دسته ب بدو گفت كاى مرد صورت پرست

 بدو در مكان و زمان آفريد بلند آسمان آفريدكسى كو 

 ز هر گوهرى گوهرش برترست كجا نور و ظلمت بدو اندرست

 كزويت پناهست و زويت گزند شب و روز و گردان سپهر بلند

 جزو كرد نتواند اين كرده كس همه كرده كردگارست و بس

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

 آمدن مانی و پیغمیر نامیدن خود  – 15بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  35
 

 
 

 

 همى پند دين آوران نشنوى برهان صورت چرا بگروىه ب

 جز از بندگى كردنت راى نيست جفت و همتا و يزدان يكيستهمه 

 سزد گر ز جنبده برهان كنى گرين صورت  كرده جنبان كنى

 ندارد كسى اين سخن استوار ندانى كه برهان نيايد بكار

 شب تيره چون روز خندان بدى اگر اهرمن جفت يزدان بدى

 نبودى نه كاستگردش فزونى ه ب همه ساله بودى شب و روز راست

 كه او برترست از زمان و مكان نگنجد جهان آفرين در گمان

 بدين بر نباشد ترا يار كس سخنهاى ديوانگانست و بس

 كه با دانش و مردمى بود جفت سخنها جزين نيز بسيار گفت

 بپژمرد شاداب بازار اوى فرو ماند مانى ز گفتار اوى

 شد گردش روزگار برو تنگ زمانى برآشفت پس شهريار

 بخوارى ز درگاه بگذاشتند بفرمود پس تاش برداشتند

 نگنجد همى در سراى نشست چنين گفت كاين مرد صورت پرست

 ببايد كشيدن سراپاش پوست چو آشوب و آرام گيتى بدوست

 بدان تا نجويد كس اين پايگاه كاهه همان خاَمش آگنده بايد ب

 پيش ديوار بيمارستان دگر بياويختند از در شارستان

 همى خاك بر كشته افشاندند جهانى برو آفرين خواندند

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  36
 

 
 

 

 در باغ با گل نديدند خاركه  ز شاپور زان گونه شد روزگار

 ز بس كوشش و جنگ و نيرنگ اوى ز داد و ز راى و ز آهنگ اوى

 بدى را بگيتى نشيمن نماند هر بوم دشمن نمانده مر او را ب

 هفتاد و انده بشد ساليانش ب چو نوميد شد او ز چرخ بلند

 ابا موبد موبدان اردشير بفرمود تا پيش او شد دبير

 بداد و خرد بر سر افسرش بود برادرش بودجوانى كه كهتر 

 توانا و دانا بسود و زيان ورا نام بود اردشير جوان

 كامه هنوز از جهان نارسيده ب پسر بد يكى خرد شاپور نام

 كه اى گرد و چابك سوار دلير چنين گفت پس شاه با اردشير

 زبان را به پيمان گروگان كنى اگر با من از داد پيمان كنى

 گاه دليرى و گردى رسده ب مردى رسده كه فرزند من چون ب

 تو دستور باشى ورا نيك خواه سپارى بدو تخت و گنج و سپاه

 توه همان گنج و لشكر گذارم ب توه من اين تاج شاهى سپارم ب

 پيش بزرگان و پيش دبيره ب بپذرفت زو اين سخن اردشير

 تاج كيى را سزدكه ديهيم و  مردى رسده كه چون كودك او ب

 نسازم جز از نيك خواهى ورا سپارم همه پادشاهى ورا

 بدو داد ديهيم و مهر شهان چو بشنيد شاپور پيش مهان

 كه كار جهان بر دل آسان مگير چنين گفت پس شاه با اردشير

 

 پادشاهی شاپور ذواالکتاف

 جانشین کردن شاپور اردشیر برادر خود را   – 16بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  37
 

 
 

 

 پى پادشاهى ندارد نگاه بدان راى برادر كه بيداد شاه

 سرفرازان بودبزفتى سر  بآگندن گنج شادان بود

 كزو شاد باشد دل زير دست خنك شاه با داد و يزدان پرست

 جهان را بدين رهنمونى كند بخشش فزونى كنده داد و به ب

 ابر اندر آرد سر و افسرشه ب نگه دارد از دشمنان كشورش

 ببخشش ز دل رنج بپراگند آرام گنج آگنده داد و به ب

 را نگه داشتن پى مردمى گناه از گنهكار بگذاشتن

 خرد بايد و حزم و راى درست هرانكس كه او اين هنرها بجست

 هم آموزش مرد برنا و پير ببايد خرد شاه را ناگزير

 برو كامها تازه دارد سپهر مهره دل پادشا چون گرايد ب

 مگر مردم پاك و يزدان پرست گنهكار باشد تن زير دست

 آلت تن سپاه تننددگر  دل و مغز مردم دو شاه تنند

 نوميدى از راى پالوده گشته ب چو مغز و دل مردم آلوده گشت

 پهلوانسپه چون زيد شاه بى بدان تن سراسيمه گردد روان

 را بخاك افگند روانتن بى پّراگنده چو روشن نباشد ب

 جهان زو شود زود زير و زبر چنين همچو شد شاه بيدادگر

 بود دينهمان نام او شاه بى بودبدو بر پس از مرگ نفرين 

 كه اويست دارنده جان و هوش دين دار چشم و بدان دار گوشه ب

 ز نيكيش بايد دل و دست شست هران پادشا كو جزين راه جست

 همان از درش مرد خسرو پرست ز كشورش بپراگند زير دست

 دلت راز كّژى بشويد همى نبينى كه دانا چه گويد همى

 همه كارش اندر فزايش بود شاه كو را ستايش بودكه هر 

 گرد در آز داران مگرده ب نكوهيده باشد جفا پيشه مرد



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  38
 

 
 

 

 بجويد خردمند هر گونه كار بدان اى برادر كه از شهريار

 ز دشمن نتابد گه  جنگ روى يكى آنك پيروزگر باشد اوى

 بداند فزونئ مرد نژاد دگر آنك لشكر بدارد بداد

 نخواهد كه مهتر سپاهى بود در پادشاهى بودكسى كز 

 همان با گهر در پرستان خويش چهارم كه با زير دستان خويش

 همى بارد از شاخ بار درخت ندارد در گنج را بسته سخت

 سپاهى در گنج دارد نگاه ببايد در پادشاهى سپاه

 تو از گنج شاد و سپاه از تو شاد داده اگر گنجت آباد دارى ب

 كاره سزد كت شب تيره آيد ب سليحت در آرايش خويش دار

 چو ايمن شدى راست كن كار خويش بس ايمن مشو بر نگهدار خويش

 گر چراغ جهان اىاگر تيره گمانسر انجام مرگ آيدت بى

 چو اندرز بنوشت سالى بزيست برادر چو بشنيد چندى گريست

 تخم زفتى مكار تو اندر جهان برفت و بماند اين سخن يادگار

 چنين برده رنج تو دشمن خورد كه هم يك زمان روز تو بگذرد

 برين كار فّرخ نشيمن بود چو آدينه هر مزد بهمن بود

 ز خّمى كه هرگز نگيرد كمى مى لعل پيش آور اى هاشمى

 ز بيشى چرا جويم آيين و فر چو شست و سه شد سال شد گوش كر

 بگويم ز گفتار من ياد گير كنون داستانهاى شاه اردشير

 


