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 اندر آورد گردسپه را ز دشت  چو شد پادشا بر جهان يزدگرد

 همى بود ازان مرگ ناشاد شاد سر بر نهادبه كاله برادر 

 كه هر كس كه از داد يابند بهر چنين گفت با نامداران شهر

 دل از داد ما شاد و خندان كنيد يزدان كنيده نخست از نيايش ب

 و گر دست يازند بد را بكوش بدان را نمانم كه دارند هوش

 بيارامد از كّژى و كاستى راستىكسى كو بجويد ز ما 

 ز دل كينه و آز بيرون كنيم بهر جاى جاه وى افزون كنيم

 خردمند و بيدار دل موبدان سگالش نگوييم جز با ردان

 نيرو بوده روانش ز بيشى ب كسى را كجا پر ز آهو بود

 گر از چيز درويش بفرازد اوى به بيچارگان بر ستم سازد اوى

 درويش ما نازش افزون كنيمه ب نيروش بيرون كنيمبكوشيم و 

 همى بگذرد تيز بر چشم ما كسى كو بپرهيزد از خشم ما

 همان خنجر هندوى گردنش همى بستر از خاك جويد تنش

 تن بر چو جوشن كنيده خرد را ب بفرمان ما چشم روشن كنيد

 كه گوپال و شمشيرشان بد اميد تن هر كسى گشت لرزان چو بيد

 بزرگى فزون كرد و مهرش بكاست چو شد بر جهان پادشاهيش راست

 همه رسم شاهيش بيكار گشت خردمند نزديك او خوار گشت

 همان دانشى پر خرد موبدان كنارنگ با پهلوان و ردان

 

 )بیست و یک سال بود(پادشاهی یزدگرد بزه گر

 برتخت نشستن یزدگرد  – 1بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 جفا پيشه شد جان تاريك اوى يكى گشت با باد نزديك اوى

 نيز پاسخ ندادهيچ آرزو ه ب سترده شد از جان او مهر و داد

 ژرفى مكافات كردى گناهه ب كسى را نبد نزد او پايگاه

 اختر و افسرش ۀفزايند هرانكس كه دستور بد بر درش

 كه هرگز نگويند زان بوم و بر همه عهد كردند با يكدگر

 شدند جانز هول شهنشاه بى همه يك سر از بيم پيچان شدند

 دستان فرياد خواههمان زير  فرستادگان آمدندى ز راه

 بدان كارها تيز بشتافتى چو دستور زان آگهى يافتى

 شرمه فرستاده را راه دادى ب آواز نرمه بگفتار گرم و ب

 شما را بدو راه ديدار نيست بگفتى كه شاه از در كار نيست

 بفرمانش پيدا شد آن راستى نمودم بدو هرچ درخواستى
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 رنج و وباله همه موبدان زو ب ز شاهيش بگذشت چون هفت سال

 كه پيدا كند در جهان هور دين دينروسر سال هشتم مه ف

 گيتى فروز نيك اختر و فاله ب يكى كودك آمدش هرمزد روز

 ازان كودك خرد شد شاد كام هم انگه پدر كرد بهرام نام

 كه شايست گفتار ايشان شنود در بر ستاره شمر هرك بوده ب

 سر هندوان بود نامش سروش بود با فّر و هوش وريكى مايه

 دانش لگامه كه بر چرخ كردى ب يكى پارسى بود هشيار نام

 هشيوار و جوينده راه آمدند بفرمود تا پيش شاه آمدند

 هم از زيچ رومى بجستند راه صاّلب كردند ز اختر نگاهه ب

 كه او شهريارى بود در جهان از اختر چنان ديد خّرم نهان

 گِو شاد دل باشد و پارسا ابر هفت كشور بود پادشا

 همان زيچ و صاّلبها بر كنار برفتند پويان بر شهريار

 كه دانش ز هر گونه كرديم گرد يزدگردجور بگفتند با تا

 كه دارد بدين كودك خرد مهر چنان آمد اندر شمار سپهر

 گرانمايه شاهى بود بافرين مر او را بود هفت كشور زمين

 ببخشيدشان گوهر شاهوار ز گفتارشان شاد شد شهريار

 رد و موبد و پاك دستور شاه چو ايشان برفتند زان بارگاه

 آن چه آيد بجاى ۀكه تا چار جستند هر گونه راىنشستند و 

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 زادن بهرام پسر یزدگرد  – 2بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نگيرد شود خسروى دادگر گرين كودك خرد خوى پدر

 همه بوم زير و زبر دارد اوى گر ايدونك خوى پدر دارد اوى

 نه او در جهان شاد و روشن روان نه موبد بود شاد و نه پهلوان

 و نيك خواه آمدند دلگشاده همه موبدان نزد شاه آمدند

 ز بيغاره دورست و ز سرزنش بگفتند كاين كودك بر منش

 هر كشورى باژ و پيمان اوسته ب جهان سر بسر زير فرمان اوست

 رامش بوده ز داننده كشور ب نگه كن بجايى كه دانش بود

 كه باشد ز كشور برو آفرين ز پر مايگان دايگانى گزين

 ز فرمان او شاد گردد جهان نهانهنر گيرد اين شاه خّرم 

 ز كشور فرستادگان كرد گرد چو بشنيد زان موبدان يزدگرد

 آباد بومه چين و به هند و به ب رومه هم آنگه فرستاد كسها ب

 سود و زيانه بشد تا ببيند ب همان نامدارى سوى تازيان

 ىاكه بهرام را پروراننده ىاهر سو همى رفت خوانندهه ب

 سخن دان و هر دانشى يادگير بجويد سخنگوى و دانش پذير

 جهان ديده و نيك پى بخردى بيامد ز هر كشورى موبدى

 پژوهنده نزديك شاه آمدند چو يك سر بدان بارگاه آمدند

 بهر برزنى جايگه ساختشان بپرسيد بسيار و بنواختشان

 بسى نامداران گرد از عرب شبه برفتند نعمان و منذر ب

 بر تاجور يزدگرد آمدند بزرگان چو در پارس گرد آمدند

 ايمسخن بشنويم و سراينده ايمهمى گفت هر كس كه ما بنده

 كه بايسته فرزند شاه جهان كه يابد چنين روزگار از مهان

 دل از تيرگيها بيفروزدش ببر گيرد و دانش آموزدش

 هندسىنجومى و گر مردم  ز رومى و هندى و از پارسى
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 و ز مردم كاردان گوىسخن همه فيلسوفان بسياردان

 كه اى شاه باداد و باراى و شرم آواز نرمه بگفتند هر يك ب

 دانش همه رهنماى توايمه ب همه سربسر خاك پاى توايم

 وگر سودمندت كه آيد همى نگر تا پسندت كه آيد همى

 ايمشاه را زنده خود اندر جهان ايمچنين گفت منذر كه ما بنده

 كه او چون شبانست و ما چون رمه هنرهاى ما شاه داند همه

 كسى را كه دانا بود بشكنيم سواريم و گرديم و اسپ افگنيم

 كه از هندسه بهره دارد بسى ستاره شمر نيست چون ما كسى

 زير اندرون تازى اسپان دمانه ب پر از مهر شاهست ما را روان

ايمبزرگى وى را ستاينده ايمتو بنده همه پيش فرزند               
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 روان و خرد را برآورد گرد چو بشنيد زو اين سخن يزدگرد

 دو داد پر مايه بهرام راه ب نگه كرد از آغاز فرجام را

 گردون برافراختنده سرش را ب بفرمود تا خلعتش ساختند

 ز در اسپ شاه يمن خواستند خلعت بياراستنده تنش را ب

 همى اشتر و اسپ و هودج گذشت ز ايوان شاه جهان تا بدشت

 ز بازار گه تا در شهريار شماربى ۀپرستنده و داي

 ز دروازه تا پيش درگاه شاه راهه بازارگه بسته آيين به ب

 پذيره شدندش همه مرد و زن شهر يمنه چو منذر بيامد ب

 فراوان زنان نژادى بجست آرامگاه از نخسته چو آمد ب

 توانگر گزيده گران سايگان ز دهقان و تازى و پر مايگان

 كه آيد هنر بر نژادش پديد چار زن برگزيدازين مهتران 

 ببستند مر دايگى را ميان دو تازى دو دهقان ز تخم كيان

 چو شد سير شير و بياگند يال همى داشتندش چنين چار سال

 نازه بر بر به همى داشتندش ب دشوارى از شير كردند بازه ب

 جفت كه آن راى با مهترى بود منذر چه گفته چو شد هفت ساله ب

 ز من كودك شير خواره مساز چنين گفت كاى مهتر سرفراز

 چو كارست بيكار خوارم مدار بداننده فرهنگيانم سپار

 فرهنگ نوزت نيامد نيازه ب بدو گفت منذر كه اى سرفراز

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 سپردن یزدگرد پسرش بهرام را به منذر و نعمان و پرورش کردن او را   – 3بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 دانايى آهنگ باشد تراه ب چو هنگام فرهنگ باشد ترا

 سرفرازى كنىبازى همى ه ب ايوان نمانم كه بازى كنىه ب

 خوردى مساز كاركه از من تو بى چنين پاسخ آورد بهرام باز

 بسان گوانم بر و يال نيست مرا هست دانش اگر سال نيست

 نهاد من از راى تو ديگرست ترا سال هست و خرد كمترست

 ز كار آن گزيند كه بايد نخست ندانى كه هر كس كه هنگام جست

 دل از نيكويها بشويى همى همىتو گر باز هنگام جويى 

 بهين از تن زندگان سر بود بود برو بى گاههمه كار بى

 بياموزيم تا بدانم سزاست هران چيز كان در خور پادشاست

 خنك آنك با دانش و بخرديست سر راستى دانش ايزديست

 زير لبان نام يزدان بخوانده ب نگه كرد منذر بدو خيره ماند

 سوى شورستان سركشى بر هيون زمان رهنمون فرستاد هم در

 روىكه در شورستان بودشان آب سه موبد نگه كرد فرهنگ جوى

 دل از تيرگيها بيفروزدش يكى تا دبيرى بياموزدش

 بياموزدش كان بود دلفروز دگر آنك دانستن باز و يوز

 همان گردش رزم با بدگمان و ديگر كه چوگان و تير و كمان

 وردگه باره برگاشتنه آب راست پيچان عنان داشتنچپ و 

 ز هر دانشى داستانها زدند چنين موبدان پيش منذر شدند

 فزاينده خود دانشى بود و گرد تن شاه زاده بديشان سپرد

 كه اندر هنر داد مردى بداد چنان گشت بهرام خسرو نژاد

 فرهنگ يازان شدى هوش اوىه ب هنر هرچ بگذشت بر گوش اوى

 دالور گوى گشت خورشيدفش چو شد سال آن نامور بر سه شش

 فرهنگ جويان و آن يوز و بازه ب چيزى نيازه موبد نبودش به ب
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 برافگندن اسپ و هم تاختن آوردگه بر عنان تافتنه ب

 گسى كن هنرمند را باز جاى منذر چنين گفت كاى پاك راىه ب

 منذر برفتند شادز درگاه  ازان هر يكى را بسى هديه داد

 بخواه دارانكه اسپان اين نيزه منذر چنين گفت شاهه و زان پس ب

 بچشم اندر آرند نوك سنان بگو تا بپيچند پيشم عنان

 درم بيش خواهم بريشان كشم بهايى كنند آنچ آيد خوشم

 كه اى پر هنر خسرو نامجوى چنين پاسخ آورد منذر بدوى

 تن خويش تسته خداوند او هم ب اسپان من پيش تست دارگله

 مرا رنج و سختى چه بايد كشيد گر از تازيان اسپ خواهى خريد

 نيكيت بادا همه ساله كامه ب نامبدو گفت بهرام كاى نيك

 بتازم نه بينم عنان از ركيب من اسپ آن گزينم كه اندر نشيب

 نوروز با باد يارش كنمه ب چو با تگ چنان پايدارش كنم

 تندى برو كرد زوره نشايد ب وگر آزموده نباشد ستور

 نو دارفسيله گزين از گله نعمان بفرمود منذر كه روه ب

 نگر تا كجا يابى اسپ نبرد همه دشت پيش سواران بگرد

 ز اسپان جنگى بسى برگزيد بشد تيز نعمان صد اسپ آوريد

 بگشتچپ و راست پيچيد و چندى  چو بهرام ديد آن بيامد بدشت

 شدى پرهمه زير بهرام بى هر اسپى كه با باد همبر بدى

 برىيكى بادپايى گشاده برين گونه تا برگزيد اشقرى

 تو گفتى ز دريا بر آمد نهنگ رنگه هم از داغ ديگر كميتى ب

 چكيد از بر لعل اوى نهمى خو همى آتش افروخت از نعل اوى

 كوفه بد مرزشان ۀبيشكه در  بها داد منذر چو بود ارزشان

 فروزنده بر سان آذر گشسپ بپذرفت بهرام زو آن دو اسپ
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 كه از باد نايد بروبر نهيب همى داشتش چون يكى تازه سيب

 كه اى مرد باهنگ و روشن روان منذر چنين گفت روزى جوانه ب

 تيمار نگذاريمه زمانى ب همى داريم بهانهچنين بى

 نهاندلى نيست اندر جهان بى جهان همى هرك بينى تو اندر

 رامش فزايد تن زاد مرده ب ز اندوه باشد رخ مرد زرد

 كه باشد ز هر درد فريادرس برين بر يكى خوبى افزاى پس

 زن گيرد آرام مرد جوانه ب اگر تاج دارست اگر پهلوان

 جوان را بنيكى بود رهنماى همان زو بود دين يزدان بپاى

 بيارند با زيب و خورشيدفش تا پنج و شش كنيزك بفرماى

 آفرين آيدم ۀهم انديش مگر زان يكى دو گزين آيدم

 كه آرام دل باشدم اندكى مگر نيز فرزند بينم يكى

 هر انجمنه ستوده بمانم ب جهاندار خشنود باشد ز من

 برو آفرين كرد مرد كهن چو بشنيد منذر ز خسرو سخن

 سوى كلبه مرد نّخاس رفت تفتبفرمود تا سعد گوينده 

 همه از در كام و آرام دل بياورد رومى كنيزك چهل

 كه در پوستشان عاج بود استخوان دو بگزيد بهرام زان گلرخان

 همه كام و زيبايى و فّرهى باال بكردار سرو سهىه ب

 دگر الله رخ چون سهيل يمن ازان دو ستاره يكى چنگ زن

 بها داد منذر چو آمد پسند گيسو كمنده باال چو سرو و به ب

 رخش گشت همچون بدخشان نگين بخنديد بهرام و كرد آفرين
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 گهى زخم چوگان و گاهى شكار نبوديش كارجز از گوى و ميدان 

 نخچيرگه رفت با چنگ زنه ب انجمنچنان بد كه يك روز بى

 مى داده بوده كه رنگ رخانش ب كجا نام آن رومى آزاده بود

 ابا سرو آزاده چنگى بدست پشت هيون چمان برنشسته ب

 لب داشتى نام اوىه هميشه ب دالرام او بود و هم كام اوى

 ديبا بياراستىه كه پشتش ب روز شكارش هيون خواستىه ب

 همى تاختى در فراز و نشيب فروهشته زو چار بودى ركيب

 همان هر يكى گوهر آگين بدى ركابش دو زّرين دو سيمين بدى

 دالور ز هر دانشى بهره داشت همان زير تركش كمان مهره داشت

 آزاده گفته ب جوانمرد خندان پيش اندر آمدش آهو دو جفته ب

 شست اندر آرم گرهه برآرم ب زهه كه اى ماه من چون كمان را ب

 كه ماده جوانست و همتاش پير تيره كدام آهو افگنده خواهى ب

 آهو نجويند مردان نبرده ب بدو گفت آزاده كاى شير مرد

 شود ماده از تير تو نّر پير تيره تو آن ماده را نّر گردان ب

 چو آهو ز چنگ تو گيرد گريز را بر انگيز تيزازان پس هيون 

 نهد هم چنان خوار بر دوش خويش كمان مهره انداز تا گوش خويش

 دوشه پايش برآرد ب آزاربى هم انگه ز مهره بخاردش گوش

 چو خواهى كه خوانمت گيتى فروز به پيكان سر و پاى و گوشش بدوز

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 داستان بهرام با کنیزک چنگ زن در شکار  – 1بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  11
 

 
 

 

 از دشت آرام شوربرانگيخت  زه كرد بهرام گوره كمان را ب

 بدشت اندر از بهر نخچير داشت تركش يكى تير داشته دو پيكان ب

 سپهبد سروهاى آن نّره تيز هم انگه چو آهو شد اندر گريز

 كنيزك بدو ماند اندر شگفت تير دو پيكان ز سر برگرفته ب

 سرش زان سروى سيه ساده گشت هم اندر زمان نّر چون ماده گشت

 بزد همچنان مرد نخچير گير اه ماده دو تيرهمان در سروگ

 بخون اندرون لعل گشته برش دو پيكان بجاى سرو در سرش

 خّم كمان مهره در مهره ساخته ب هيون را سوى جفت ديگر بتاخت

 پسند آمد و بود جاى پسند گوش يكى آهو اندر فگنده ب

 بتير اندر آورد جادو كمان بخاريد گوش آهو اندر زمان

 بدان آهو آزاده را دل بسوخت و گوش و پايش به پيكان بدوخت سر

 نگونسار برزد بروى زمين بزد دست بهرام و او را ز زين

 برو دست و چنگش بخون درفشاند هيون از بر ماه چهره براند

 من بر شكنه چه بايست جستن ب چنگ زن خردچنين گفت كاى بى

 ننگى شدى گوهرمازين زخم  اگر كند بودى گشاِد برم

 نخچير زان پس كنيزك نبرده ب چو او زير پاى هيون در سپرد

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  12
 

 
 

 

 و بازنخچيرگه رفت با يوز ه ب دگر هفته با لشكرى سرفراز

 كجا پشت گورى همى بر دريد برابر ز كوهى يكى شير ديد

 شست سه پر زد گرهه تندى به ب زهه برآورد زاغ سيه را ب

 پر از خون هژبر از بر و گور زير دل گور بردوخت با پشت شير

 مشته ايوان خراميد تيغى به ب چو او گور و شير دالور بكشت

 نخچيرگاهه همى رفت با او ب راهه دگر هفته نعمان و منذر ب

 كزيشان بدى راه سود و زيان بسى نامور برده از تازيان

 بديشان نمايد سوارى و زور همى خواست منذر كه بهرام گور

 دوان هر يكى چون هيونى يله شتر مرغ ديدند جايى گله

 كردار باد هوا بردميده ب چو بهرام گور آن شتر مرغ ديد

 بزد بر كمر چار تير خدنگ چنگه خندان بكمان را بماليد 

 بدان تا سر آرد بريشان زمان يكايك همى راند اندر كمان

 بدين سان زند مرد نخچير گير تيره همى بر شكافيد پرشان ب

 همان تير زين تير برتر نبود نبود تريك سوزن اين زان فزونه ب

 سواريك موى بر بود زخم ه ب برفت و بديد آنك بد نامدار

 پرخاش جوى دارانهمان نيزه همى آفرين خواند منذر بدوى

 باره بتو شادمانم چو گلبن ب بدو گفت منذر كه اى شهريار

 وگر سست گردد كمرگاه تو مبادا كه خم آورد ماه تو

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 هنرنمودن بهرام در شکارگاه   – 5بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  13
 

 
 

 

 كيوان رسيده ز بهرام رايش ب ايوان رسيده هم آنگه چو منذر ب

 سران بر درش انجمنشدند اين  فراوان مصّور بجست از يمن

 مصّور نگارى كند بر حرير تيره بفرمود تا زخم او را ب

 بلند اشترى زير و زخمى شگفت سوارى چو بهرام با يال و كفت

 زوره گشاده بر و چرب دستى ب كمان مهره و شير و آهو و گور

 ز قير سيه تازه شد بر حرير شتر مرغ و هامون و آن زخم تير

 فرستاد نزديك او آن نگار زى شهريارسوارى برافگند 

 همه لشكر آمد بران نامه گرد فرستاده چون شد بر يزدگرد

 بهرام بر آفرين خواندنده ب همه نامداران فرو ماندند

 همى تاختندى بر شهريار كاره و زان پس هنرها چو كردى ب

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  14
 

 
 

 

 چه بهرام خورشيد خود كام را پدر آرزو كرد بهرام را

 كه هر چند مانيم نزد تو دير منذر چنين گفت بهرام شيره ب

 چو ايمن شوم دل برانگيزدم همان آرزوى پدر خيزدم

 ز شهر يمن هديه شهريار بايست كاربرآراست منذر چو 

 ز چيزى كه پر مايه بردند نام زّرين ستامه ز اسپان تازى ب

 دگر هرچ معدنش بد در عدن ز ُبرد يمانى و تيغ يمن

 نزديك او افسر ماه بوده ب چو نعمان كه با شاه همراه بود

 فخر آمدنده كه از شاه زاده ب شهر صطخر آمدنده چنين تا ب

 راهه ز فرزند و نعمان تازى ب چو آگاهى آمد بشاه ازان پس

 ز درگاه بيدار دل بخردان پذيره شدندش همه موبدان

 چو ديدش پدر را بر آورد سر بيامد هم آنگاه نزد پدر

 بيامد شتابان و بردش نماز پيش كيى تخت او سر فرازه ب

 بدان فّر و آن شاخ و آن گردگاه چو بهرام را ديد بيدار شاه

 ز باال و فرهنگ و ديدار اوى شگفتى فرو ماند از كار اوى

 نزديك خود جايگه ساختشه ب فراوان بپرسيد و بنواختش

 يكى كاخ بهرام را چون سزيد بر زن درون جاى نعمان گزيده ب

 چو اندر خور او پرستندگان فرستاد نزديك او بندگان

 سر همى از پرستش نخاريد شب و روز بهرام پيش پدر

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 یزدگردآمدن بهرام با نعمان نزد پدرش   – 6بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  15
 

 
 

 

 راهه همى خواست تا باز گردد ب چو يك ماه نعمان ببد نزد شاه

 برابرش بر تخت شاهى نشاند شب كس فرستاد و او را بخوانده ب

 كه آزاده بهرام را پروريد بدو گفت منذر بسى رنج ديد

 بهار شما اور مزد منست بدين كار پاداش نزد منست

 خرد بينم آهنگ اوى كه سوى پسنديدم اين راى و فرهنگ اوى

 راهه پدر چشم دارد همانا ب تو چون دير ماندى بدين بارگاه

 بدادند با جامه شهريار ز دينار گنجيش پنجه هزار

 ده اسپ گرانمايه بردند نام سيمين و زّرين لگامه ز آخر ب

 زرنگ و ز بوى و زهر گونه چيز ز گستردنيهاى زيبنده نيز

 نعمان منذر سپرده يكايك ب ببردز گنج جهاندار ايران 

 بر اندازه يارانش را هديه داد بشادى در بخشش اندر گشاد

 چنانچون بود درخور پيشگاه منذر يكى نامه بنوشت شاهه ب

 كه شاه يمن گشت پيوند اوى آزادى از كار فرزند اوىه ب

 چونين پسر سر فرازم همىه ب پاداش اين كار يازم همىه ب

 كه كار من ايدر تباهست و شور بنوشت بهرام گوريكى نامه 

 كه زين سان كند سوى كهتر نگاه نه اين بود چشم اميدم بشاه

 نه چون كهترى شاددل بر درى نه فرزندم ايدر نه چون چاكرى

 ز بد راه و آيين شاه جهان نعمان بگفت آنچ بودش نهانه ب

 نامداربيامد بر منذر  چو نعمان برفت از در شهريار

 ببوسيد منذر بسر بر نهاد بدو نامه شاه گيتى بداد

 بران آفرين آفرين بر فزود شادمانى نمود هاو زان هديه

 منذر بگفته ز بهرام چندى ب و زان پس فرستاده اندر نهفت

 رخ نامور گشت همچون زرير پس آن نامه بر خواند پيشش دبير



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  16
 

 
 

 

 مغز و فّرخ نوشت سخنهاى با هم اندر زمان زود پاسخ نوشت

 نگر سر نپيچى ز راه پدر چنين گفت كاى مهتر نامور

 پرستنده باش و خردمند باش نيك و بد شاه خرسند باشه ب

 سر مرد بايد كه دارد خرد صبر از مهان بگذرده بديها ب

 تو با راى او هيچ مفزاى پاى سپهر روان را چنين است راى

 دلى پر ز كين و پر آژنگ چهر دلى را پر از مهر دارد سپهر

 چنان كو چماند ببايد چميد جهاندار گيتى چنين آفريد

 ز دينار و ز گوهر شاهوار كاره ازين پس ترا هرچ آيد ب

 زد پراگنده رنج تو گنجنير رنجه فرستم نگر دل ندارى ب

 فرستادم اينك ز بهر نثار ز دينار گنجى كنون ده هزار

 پرده درون دلگشاى تو بوده ب بودپرستار كو رهنماى تو 

 كه روشن كند جان تاريك تو نزديك توه فرستادم اينك ب

 گرانى مكن هيچ بر شهريار كاره هر انگه كه دينار بردى ب

 وزين پادشاهى ز هر گونه چيز كه ديگر فرستمت بسيار نيز

 كار پرستش فزاينده باشه ب پرستنده باش و ستاينده باش

 جدا كرد نتوانى اندر نهان را ز شاه جهانتو آن خوى بد 

 و بينا دل و دوستدار گوىسخن فرستاد زان تازيان ده سوار

 ابا بدره و برده و نيك خواه رسيدند نزديك بهرامشاه

 همه دردها بر دلش باد شد خردمند بهرام زان شاد شد

 پرستش بدى كار او روز و شب و زان پس بدان پند شاه عرب

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  17
 

 
 

 

 همى بود بر پاى در پيش شاه چنان بد كه يك روز در بزمگاه

 شتاب آمدشهم از ايستادن  چو شد تيره بر پاى خواب آمدش

 خشمه تندى يكى بانگ برزد به ب هم برده چشمه پدر چون بديدش ب

 كزين پس نبيند كاله و كمر دژخيم فرمود كو را ببره ب

 نزيبد برو گاه و ننگ و نبرد بدو خانه زندان كن و باز گرد

 نديد اندران سال روى پدر ايوان همى بود خسته جگره ب

 كه او پيش رفتى ميان رده مگر مهر و نوروز و جشن سده

 نزديك شاهه فرستاده آمد ب چنان بد كه طينوش رومى ز راه

 آباد بومه فرستاد قيصر ب ابا بدره و برده و باژ روم

 سزاوار او جايگه ساختش چو امد شهنشاه بنواختش

 كه اى مرد بيدار گسترده كام فرستاد بهرام زى او پيام

 گناهازو دور گشتم چنين بى شاهچيزى بيازرد ه ز كهتر ب

 مگر بخت پژمرده بدرخشدم تو خواهش كنى گر ترا بخشدم

 مام و پدر كه منذر مرا به ز سوى دايگانم فرستد مگر

 بر آورد ازان آرزو كام اوى چو طينوش بشنيد پيغام اوى

 آزاد گشت مايهو زان بند بى دل آزار بهرام زان شاد گشت

 و زان جايگه رفتن آراست نيز بسيار چيزدرويش بخشيد ه ب

 شب تيره چون باد لشكر براند همه زير دستان خود را بخواند

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 بندکردن یزدگرد بهرام را و باز آمدن او به نزد منذر  – 7بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  18
 

 
 

 

 كه رفتيم و ايمن شديم از هراس ياران همى گفت يزدان سپاسه ب

 پذيره شدش كودك و مرد و زن نزديك شهر يمنه چو آمد ب

 راىهمان نيزه داران پاكيزه  برفتند نعمان و منذر ز جاى

 ز گرد سپه روز تاريك شد بهرام نزديك شده چو منذر ب

 همى گفت بهرام تيمار و درد پياده شدند آن دو آزاد مرد

 بپرسيد و گفت اختر شاه چيست ز گفتار او چند منذر گريست

 كه گيرد ز شوم اخترش نيز ياد بدو گفت بهرام كو خود مباد

 ترسم كه كيفر بردز كردار  راه خرده كه هر كو نيايد ب

 بران نيكوى نيكويها فزود فرود آوريدش هم انجا كه بود

 و گر بخشش و كوشش كارزار بجز بزم و ميدان نبوديش كار

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  19
 

 
 

 

 چنان گشت بر پور چون باد ارد و زان پس غم و شادى يزدگرد

 ايران پدر پور فّرخ بدشته ب برين نيز چندى زمان بر گذشت

 ز هر كشورى موبدان كرد گرد ز شاهى پر انديشه شد يزدگرد

 كه تا كرد هر يك باختر نگاه اختر شناسان بفرمود شاهه ب

 كجا تيره گردد سر و ترگ اوى جهان مرگ اوىكه تا كى بود در 

 كه پژمرده گردد گل شهريار چه باشد كجا باشد آن روزگار

 كه شاه جهان گيرد از مرگ ياد ستاره شمر گفت كاين خود مباد

 از ايدر سوى چشمه سو شود رو شود چو بخت شهنشاه بد

 بشادى نظاره شود سوى طوس فراز آورد لشكر و بوق و كوس

 چو اين راز بگذشت بر گوش اوى آن جايگه بر بود هوش اوى بر

 كه اين راز در پرده ايزدست ازين دانش از ياد گيرى بدست

 خّراد برزين و خورشيد زرده ب چو بشنيد زو شاه سوگند خورد

 نه هنگام شادى نه هنگام خشم چشمه كه من چشمه سو نبينم ب

 بجوش آمد از خون شاه زمانه برين نيز بر گشت گردون سه ماه

 بدو باز گردد بديها همه چو بيدادگر شد شبان با رمه

 پزشك آمد از هر سوى رهنمون ز بينش بگشاد يك روز خون

 دگر هفته خون آمدى چون سرشك دارو چو يك هفته بستى پزشكه ب

 

  

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 آمدن یزدگرد به توس و کشتن اسب آبی او را   – 8بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 بگشتى تو از راه پروردگار بدو گفت موبد كه اى شهريار

 چو باد خزان آمد از شاخ برگ تو گفتى كه بگريزم از چنگ مرگ

 مهده سوى چشمه سو گرايى ب ترا چاره اينست كز راه شهد

 بران گرم خاكبگردى بزارى  نيايش كنى پيش يزدان پاك

 زده دام سوگند پيش روان ناتوان ۀبگويى كه من بند

 پيش تو اى داور داد و راسته ب كنون آمدم تا زمانم كجاست

 همان درد را سودمند آمدش چو بشنيد شاه آن پسند آمدش

 گذر كرد بر سوى درياى شهد بياورد سيصد عمارى و مهد

 بينيش گه گه همى رفت خونز  مهد اندرونه شب و روز بودى ب

 برون آمد از مهد و دريا بديد سو رسيد ۀچو نزديكى چشم

 ز يزدان نيكى دهش كرد ياد ازان آب لختى بسر بر نهاد

 بخورد و بياسود با رهنمون زمانى نيامد ز بينيش خون

 نشستن چه بايست چندين بجاى منى كرد و گفت اينت آيين و راى

 كه از خويشتن ديد نيكى همه رمه چو گردنكشى كرد شاه

 سرين گرد چون گور و كوتاه لنگ ز دريا بر آمد يكى اسپ خنگ

 بلند و سيه خايه و زاغ چشم دوان و چو شير ژيان پر ز خشم

 و شير كش افگنسيه سّم و كفك كشان دم در پاى با يال و بش

 گردكه اين را سپاه اندر آريد  چنين گفت با مهتران يزدگرد

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 پاسخ موبد به شاه   – 9بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 يكى زين و پيچان كمند دراز بشد گرد چوپان و ده كّره تاز

 راهه كه آوردى اين اژدها را ب چه دانست راز جهاندار شاه

 بر آشفت ازان شهريار رمه فرو ماند چوپان و لشكر همه

 نزديك آن اسپ شد شادكامه ب هم انگاه برداشت زين و لگام

 ننهاد دست از پس و پاى پيشكه  چنان رام شد خنگ بر جاى خويش

 زين بر نهادن همان گشت رامه ب ز شاه جهاندار بستد لگام

 نجنبيد بر جاى تازان نهنگ چو زين بر نهادش بر آهخت تنگ

 خروشان شد آن باره سنگ سم پس پاى او شد كه بنددش دم

 خاك اندر آمد سر و افسرشه ب بغريد و يك جفته زد بر برش

 چه جويى تو زين بر شده هفت گرد خاك شد يزدگرد ز خاك آمد و

 پرستيدن او نيارد بها چو از گردش او نيابى رها

 خداوند گردنده خورشيد و ماه يزدان گراى و بدو كن پناهه ب

 بيامد بدان چشمه الژورد چو او كشته شد اسپ آبى چو گرد

 كس اندر جهان اين شگفتى نديد آب اندرون شد تنش ناپديده ب

 طوسه كه شاها زمان آوريدت ب ز لشكر خروشى بر آمد چو كوس

 همى ريختند از بر يال خاك را بكردند چاك هاهمه جامه

 ميان تهيگاه و مغز سرش ازان پس بكافيد موبد برش

 ديبا تنش را بكردند خشكه ب كافور و مشكه گند يك سر ببيا 

 آن خداوند تاجسوى پارس شد  تابوت زّرين و در مهد ساجه ب

 چو آرام يابى بترس از گزند چنين است رسم سراى بلند

 چو نان خورده آيد به از جام نيست تو رامى و با تو جهان رام نيست

 چو باشد كسى را بدين پايگاه پرستيدن دين بهست از گناه

 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  22
 

 
 

 

 ز ايران برفتند گريان مهان چو در دخمه شد شهريار جهان

 هشيوار دستور روشن روان كنارنگ با موبد و پهلوان

 يزدگرد آمدند ۀبر دخم همه پاك در پارس گرد آمدند

 گرد پور گشسپدگر قارن  چو گستهم كو پيل كشتى بر اسپ

 چو پيروز اسپ افگن از گرزبان چو ميالد و چون پارس مرزبان

 بزرگان و كنداوران جهان دگر هرك بودند ز ايران مهان

 همه آمدند اندران شهر گرد كجا خوارشان داشتى يزدگرد

 كه اى نامداران برنا و پير چنين گفت گويا گشسپ دبير

 زين نشان شهريارى نديدكسى  جهاندارمان تا جهان آفريد

 بياگندن از چيز درويش گنج كه جز كشتن و خوارى و درد و رنج

 نه از نامداران پيشش شنيد كس نديد ترازين شاه ناپاك

 يزدان پناهيم و بسه ز خاكش ب نخواهيم بر تخت زين تخمه كس

 ز مغز و دل و راى پيوند اوست سرافراز بهرام فرزند اوست

 نخواهيم بر تخت بيدادگر گشايد سخن سر بسرز منذر 

 هرانكس كه بودند ايرانيان بخوردند سوگندهاى گران

 نخواهيم با تاج و تخت مهى شاهنشهىه كزين تخمه كس را ب

 همى شهريارى دگر خواستند برين بر نهادند و بر خاستند

 پراگنده شد در ميان مهان چو آگاهى مرگ شاه جهان

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 نشاندن بزرگان خسرو را به تخت  – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  23
 

 
 

 

 چو بيورد و شگنان زّرين كاله چون پارس پهلو سپاه االن شاه و

 هم از خاك تا برج ماهى مراست همى هر يكى گفت شاهى مراست

 چو از تخت گم شد سر تاجور جهانى پر آشوب شد سر بسر

 هر انكس كه بودند روشن روان ايران رد و موبد و پهلوانه ب

 داستانها زدندبسى زين نشان  بدين كار در پارس گرد آمدند

 ببينيد تا از در كار كيست كه اين تاج شاهى سزاوار كيست

 كه بندد برين تخت زّرين كمر دادگر يىبجوييد بخشنده

 شهريارجهان مرغزاريست بى كه آشوب بنشاند از روزگار

 جوانمرد و روشن دل و شادكام يكى مرد بد پير خسرو بنام

 بد اوى نيازانمرز اندر از بىه ب هم از تخمه سرفرازان بد اوى

 برو انجمن شد ز هر سو سپاه سپردند گردان بدو تاج و گاه

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  24
 

 
 

 

 كه از چرخ شد تخت را آب شور گوربهرام ه پس آگاهى آمد ب

 بمرد و همه نام شاهى ببرد پدرت آن سر افراز شاهان بمرد

 بشاهى همى خسروش خواندند يكى مرد بر گاه بنشاندند

 كزان تخمه هرگز نخواهيم شاه بخوردند سوگند يك سر سپاه

 از آب پدر يافت او مغز و پوست كه بهرام فرزند او همچو اوست

 ز مرگ پدر شد دلش مستمند بهرام رخ را بكند چو بشنيد

 خروشيدن كودك و مرد و زن بر آمد دو هفته ز شهر يمن

 سر ماه نو را بياراست گاه چو يك ماه بنشست با سوك شاه

 همه تازيان يمن بيش و كم همه برفتند نعمان و منذر ب

 ابى آتش از درد بريان شدند همه زار با شاه گريان شدند

 كه اى پر هنر شهريار بلند زبان بر گشادند زان پس ز بند

 نه جوياى ترياك را آمديم همه در جهان خاك را آمديم

 ِزِهش چون ستم بينم و مرگ داد بميرد كسى كو ز مادر بزاد

 كه اكنون چو شد روز ما تار و تور منذر چنين گفت بهرام گوره ب

 بگسلد فّرهىگسسته شود  ازين تخمه گر نام شاهنشهى

 شود جاى بر تازيان بر مغاك ز دشت سواران بر آرند خاك

 مرگ پدر سوكوارى كنيده ب بر انديشه باشيد و يارى كنيد

 مردى يكى پاسخ افگند بنه ب ز بهرام بشنيد منذر سخن

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 آگاهی یافتن بهرام گور از مردن پدرش  – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  25
 

 
 

 

 برين دشت روز شكار منست چنين گفت كاين روزگار منست

 ساله با تاج و با ياره باشهمه  تو بر تخت بنشين و نّظاره باش

 كه نعمان و منذر فگندند بن همه نامداران برين هم سخن

 همه تاختن را بياراستند ز پيش جهانجوى بر خاستند

 يكى لشكرى ساز شيران نو نعمان كه روه بفرمود منذر ب

 فراز آر گرد از در كار زار ز شيبان و از قيسيان ده هزار

 كدامست با تاج و گنج و سپاه كه شاهمن ايرانيان را نمايم 

 همه تيغ داران و نيزه وران بياورد نعمان سپاهى گران

 پى بسپرنده همه روى كشور ب بفرمود تا تاختنها برند

 زمين خيره شد زير نعل اندرون ره شورستان تا در طيسفون

 كس آن رنجها را نبد دستگير زن و كودك و مرد بردند اسير

 چو بيكار شد تخت شاهنشهان و سوختن شد جهان پر از غارت

 مكران زمينه هند و به ترك و به ب چينه روم و به پس آگاهى آمد ب

 كسى نيست زيباى شاهنشهى كه شد تخت ايران ز خسرو تهى

 به بيدادى از جاى برخاستند همه تاختن را بياراستند

 بسودكه يارست تخت كيى را  چو از تخم شاهنشهان كس نبود

شاهنشهى تيز گردن فراخته ب ايران همى هر كسى دست آخته ب           

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  26
 

 
 

 

 چاره بشتافتنديكايك سوى  چو ايرانيان آگهى يافتند

 نشستند يك با دگر همگروه چو گشتند زان رنج يك سر ستوه

 ز روم و ز هند و سواران دشت كه اين كار ز اندازه اندر گذشت

 دل و جان ازين كار پرداختن يكى چاره بايد كنون ساختن

 يىو بينا دل آزاده گوىسخن يىبجستند موبد فرستاده

 بود گوىدبيرى بزرگ و سخن بودكجا نام آن گو جوانوى 

 سخن گويد و گفت او بشنود نزديك منذر شوده بدان تا ب

 جهان را بنام تو بادا نياز منذر بگويد كه اى سرفرازه ب

 بهر جاى پشت دليران توى نگهدار ايران و نيران توى

 ز خون مرز چون پّر دّراج شد شد تاجو بى شاهچو اين تخت بى

 كه اين مرز را از تو ديديم ارز خداوند مرز تو گفتيم باشى

 هر جاى تاراج و آويختنه ب كنون غارت از تست و خون ريختن

 ز نفرين بترسيدى و سر زنش نبودى ازين پيش تو بد كنش

 پيران سر اين سودمند آيدته ب نگه كن بدين تا پسند آيدت

 كز انديشه برتران برترست جز از تو زبر داورى ديگرست

 سخن نيز كز كاردانان شنيد بگويد فرستاده چيزى كه ديد

 بيامد سوى دشت نيزه وران جوانوى دانا ز پيش سران

 سخنهاى ايرانيان كرد ياد منذر سخن گفت و نامه بداده ب

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 نامه نوشتن ایرانیان به منذر و پاسخ آن  – 12بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  27
 

 
 

 

 پاسخ برو هيچ نگشاد لبه ب سخنهاش بشنيد شاه عرب

 گوى سخن زين نشان با شهنشاه چنين گفت كاى دانشى چاره جوى

 چو پاسخ بجويى نمايدت راه بهرامشاهه بگوى اين كه گفتى ب

 جوانوى شد تا در شهريار فرستاد با او يكى نامدار

 برو آفريننده را ياد كرد چو بهرام را ديد داننده مرد

 فرو ماند بينا دل اندر شگفت ازان برز و باال و آن يال و كفت

 بوى مشك آيد از موى اوىهمى  همى مى چكد گويى از روى اوى

 پيامش سراسر فراموش گشت گشت هوشو بى فرّ بى گوىسخن

 ز ديدار چشم و دلش تيره شد بدانست بهرام كو خيره شد

 بخوبى بر تخت بنشاختش بپرسيد بسيار و بنواختش

 راهه كز ايران چرا رنجه گشتى ب چو گستاخ شد زو بپرسيد شاه

 نزديك منذر برده كه او را ب فرستاد با او يكى پر خرد

 بپاسخ سخنهاى فّرخ نويس بگويد كه آن نامه پاسخ نويس

 از و بشنود پاسخ او تمام و زان پس نگر تا چه دارد پيام

 رخ منذر از راى او بر شكفت بيامد جوانو سخنها بگفت

 مر آن نامه را پاسخ افگند بن چو بشنيد زان مرد بينا سخن

 هرانكس كه بد كرد كيفر برد كاى پر خرد جوانوى را گفت

 و زان نامداران كه كردى سالم شنيدم همه هرچ دادى پيام

 كه بيهوده پيكار بايست جست چنين گوى كاين بد كه كرد از نخست

 كه با فّر و برزست و با لشكرست شهنشاه بهرام گور ايدرست

 كشيد همى دامن خويش در خون ز سوراخ چون مار بيرون كشيد

 ايرانيان بر نبودى شكنه ب گر ايدونك من بودمى راى زن

 وزو نيز چندى سخنها شنيد جوانوى روى شهنشاه ديد



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  28
 

 
 

 

 بزرگى و پيروزى و بخت را بپرسيد تا شايد او تخت را

 يكى روشن انديشه افگند بن ز منذر چو بشنيد زان سان سخن

 نيازكسى بىبدانايى از هر  چنين داد پاسخ كه اى سر فراز

 فراوان از آزادگان كشته شد از ايرانيان گر خرد گشته شد

 اگر بشنوى تا بگويم سخن كنون من يكى نامجويم كهن

 خراميد بايد ابى جنگ و شور ترا با شهنشاه بهرام گور

 چنانچون بود شاه گردن فراز ايران زمين در ابا يوز و بازه ب

 جنبش نيايد زيانهمانا ز  شنيدن سخنهاى ايرانيان

 خردخردمندى و دورى از بى بگويى تو نيز آنچ اندر خورد

 بپيچى ز بيغاره و سرزنش ز راى بدان دور دارى منش

 گسى كردش از شهر آباد شاد چو بشنيد منذر ورا هديه داد

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  29
 

 
 

 

 انجمننشستند و گفتند بى خود و شاه بهرام با راى زن

 ايران خرامند با انجمنه ب سخنشان بران راست شد كز يمن

 همه نيزه داران خنجرگزار گزين كرد از تازيان سى هزار

 سر نامداران پر از باد كرد كردبدينارشان يك سر آباد 

 جوانوى نزد دليران رسيد ايران رسيده چو آگاهى اين ب

 بر آذِر پاك برزين شدند بزرگان ازان كار غمگين شدند

 شادى و بزمه مگر باز گردد ب ز يزدان همى خواستند آنك رزم

 لشكر كشيد آببران دشت بى نزديك جهرم رسيده چو منذر ب

 بگرد اندر آمد ز هر سو سپاه راد بهرامشاهسرا پرده زد 

 جهرم رسيدى ز شهر يمنه ب منذر چنين گفت كاى راى زنه ب

 چو لشكر بروى اندر آورد روى كنون جنگ سازيم گر گفت و گوى

 چو آيند پيشت بياراى خوان بدو گفت منذر مهان را بخوان

 مكنكسى تيز گردد تو تيزى  سخن گوى و بشنو از يشان سخن

 كرا خواند خواهند شاه جهان بخوانيم تا چيستشان در نهان

 گر آسان بود كينه پنهان كنيم چو دانسته شد چاره آن كنيم

 بپيچند و خوى پلنگ آورند ور ايدون كجا كين و جنگ آورند

 ز خورشيد تابان ثرّيا كنم من اين دشت جهرم چو دريا كنم

 رز و باال و مهر تراچنين ب بر آنم كه بينند چهر ترا

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 آمدن بهرام گور در جهرم و رفتن ایرانیان به نزد او  – 13بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  31
 

 
 

 

 كله را و زيبايئ بخت را نخواهند جز تو كسى تخت را

 بخواهند بردن همى از تو گاه ور ايدونك گم كرده دارند راه

 بر انگيزم اندر جهان رستخيز من و اين سواران و شمشير تيز

 فداى تو بادا تن و دين من ببينى برو هاى پر چين من

 همان رسم و آيين و راه مرا سپاه مرا مرچو بينند بى

 پدر بر پدر كرد شايد درست همين پادشاهى كه ميراث تست

 همان ايزد دادگر يار ماست سديگر كه خون ريختن كار ماست

 كه زيباى تاجى و زيباى گاه كسى را جز از تو نخواهند شاه

 بخنديد و شادان دلش بردميد ز منذر چو شاه اين سخنها شنيد

 ردان و بزرگان ايران گروه چو خورشيد بر زد سر از تيغ كوه

 يكى دانشى انجمن خواستند پذيره شدن را بياراستند

 بسر بر نهاده بها گير تاج نهادند بهرام را تخت عاج

 بياراست كو بود شاه جهان آيين شاهنشهانه نشستى ب

 دگر دست نعمان و تيغى بدست ز يك دست بهرام منذر نشست

 ستاده بزرگان تازى بپاى همان گرد بر گرد پرده سراى

 دهليز پرده سراىه بيامد ب از ايرانيان آنك بد پاك راى

 آواز بگذاشتنده ز درشان ب بفرمود تا پرده برداشتند

 بمژگان همى خون بر افشاندند بشاه جهان آفرين خواندند

 گاهبديدند زيبا يكى تاج و  رسيدند نزديك بهرامشاه

 هميشه ز تو دور دست بدى آواز گفتند انوشه بدىه ب

 اندازه بر پايگه ساختشانه ب شهنشاه پرسيد و بنواختشان

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  31
 

 
 

 

 جهان ديده و سالخورده سران چنين گفت بهرام كاى مهتران

 چرا بخشش اكنون براى شماست پدر بر پدر پادشاهى مراست

 كه ما را شكيبا مكن بر زيان آواز گفتند ايرانيانه ب

 برو بوم ما را سپاهى ترا نخواهيم يك سر بشاهى ترا

 پيچش و باد سردشب و روز با  كزين تخمه پر داغ و دوديم و درد

 هوا بر دل هر كسى پادشاست آرى رواسته چنين گفت بهرام ك

 چرا كس نشانيد بر جاى من من راىمرا گر نخواهيد بى

 نه خسرو گريزد نه كهتر نژاد چنين گفت موبد كه از راه داد

 كه خوانند هر كس برو آفرين تو از ما يكى باش و شاهى گزين

 كه جويند ز ايران يكى شهريار روزگارسه روز اندران كار شد 

 تاج و تخت و كمر ۀزندفرو نوشتند پس نام صد نامور

 كه در پادشاهى دالرام بود ازان صد يكى نام بهرام بود

 پر از چاره و پر نياز آمدند پنجاه باز آمدنده ازين صد ب

 اگر جست جاى پدر گر نجست ز پنجاه بهرام بود از نخست

 ز ايرانى و رومى و پارسى آوريدند سىز پنجاه باز 

 كه هم تاجور بود و هم شير نو ز سى نيز بهرام بد پيش رو

 وزين چهار بهرام بد شهريار ز سى كرد داننده موبد چهار

 ز ايرانيان هرك او بد كهن چو تنگ اندر آمد ز شاهى سخن

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 سخن گفتن بهرام با ایرانیان و پاسخ آنان  – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  32
 

 
 

 

 دلير و سبكسار و خود كام را نخواهيم گفتند بهرام را

 دل هر كسى تيز گشت اندران بر آمد ميان سران خروشى

 سود و زيانه كه خواهم كه دانم ب ايرانيانه چنين گفت منذر ب

 چراييد پر درد و تيره روان كزين سال ناخورده شاه جوان

 بسى خسته دل پارسى خواستند بزرگان بپاسخ بياراستند

 گرديكايك بران دشت كردند  ز ايران كرا خسته بد يزدگرد

 يكى مانده بر جاى و جانش بجاى بريده يكى را دو دست و دو پاى

 روانبريده شده چون تن بى يكى را دو دست و دو گوش و زبان

 ازان مردمان ماند منذر شگفت يكى را ز تن دور كرده دو كفت

 چو منذر بديد آن برآورد خشم مسمار كنده دو چشمه يكى را ب

 بخاك پدر گفت كاى شور بخت بهرام سختغمى گشت زان كار 

 آتش چرا سوختىه روان را ب اگر چشم شاديت بر دوختى

 كه اين بد بريشان نبايد نهفت بهرام گفته جهانجوى منذر ب

 كه تندى نه خوب آيد از شهريار سخنها شنيدى تو پاسخ گزار

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  33
 

 
 

 

 جهان ديده و كار كرده سران چنين گفت بهرام كاى مهتران

 پدر را نكوهش كنم در خورست همه راست گفتيد و زين بّترست

 شد راى تاريك منكزان تيره  ازين چاشنى هست نزديك من

 چو بخشايش آورد يزدان من چو ايوان او بود زندان من

 بشد خسته كام من از شست اوى رهانيد طينوشم از دست اوى

 كه هرگز نديدم نوازش ز شاه دست منذر پناه امازان كرده

 چو باشد پى مردمى گم بود بدان خو مبادا كه مردم بود

 روانم همى از خرد بر خورد سپاسم ز يزدان كه دارم خرد

 كه باشد بخوبى مرا رهنمون ز يزدان همى خواستم تا كنون

 بشوييم ما جان و دل زان گناه كه تا هرچ با مردمان كرد شاه

 بر آيين يزدان پرستان منم كام دل زير دستان منمه ب

 تن آسانى و داد جويم همه شبان باشم و زيردستان رمه

 ندارد هنر شاه بيدادگر و راى و هنرمنش هست و فرهنگ 

 بيدادگر بر ببايد گريسته ب لئيمى و كّژى ز بيچارگيست

 خردمندى و نيكخواهى مراست پدر بر پدر پادشاهى مراست

 همه شهرياران برنا و پير ز شاپور بهرام تا اردشير

 دين و خرد رهنماى مننده ب پدر بر پدر بر نياى منند

 ز هر گوهرى با خرد همرهم شميران شهمز مادر نبيره 

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 ایرانیان از شایستگی خود به پادشاهیسخن گفتن بهرام با   – 15بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  34
 

 
 

 

 سوارى و مردى و نيروى دست هنر هم خرد هم بزرگيم هست

 هر كار كرده بزم و به رزم و به ب مرده كسى را ندارم ز مردان ب

 همان نامداران خسرو پرست نهفته مرا گنج آگنده هست

 شما يك سر آباد باشيد و شاد داده جهان يك سر آباد دارم ب

 ز بيدادئ شاه ايران شدست هران بوم كز رنج ويران شدست

 همه زير دستان بمانند شاد داده من آباد گردانم آن را ب

 يزدان گروگان كنمه زبان را ب يكى با شما نيز پيمان كنم

 برش در ميان تنگ بنهيم تاج بياريم شاهنشهى تخت عاج

 ميان آوريمهمان تاج را در  ز بيشه دو شير ژيان آوريم

 كسى را كه شاهى كند آرزوى ببنديم شير ژيان بر دو سوى

 بسر بر نهد نامبردار تاج شود تاج بر گيرد از تخت عاج

 ميان شاه و تاج و برو تخت زير شاهى نشيند ميان دو شيره ب

 اگر دادگر باشد و پارسا جز او را نخواهيم كس پادشا

 گزينيد گردنكشى را همال و گر زين كه گفتم بتابيد يال

 سنان سواران بود خار و خو بجايى كه چون من بود پيش رو

 ندانند گردان تازى گريز من و منذر و گرز و شمشير تيز

 همان از برو بوم و ز گاهتان برآريم گرد از شهنشاهتان

 بدين داورى راى فّرخ نهيد كنون آنچ گفتيم پاسخ دهيد

 جهانى ز گفتارش آسيمه شد خيمه شد بگفت اين و برخاست و در

 كه گفتار آن شاه دانا شنود ايران رد و موبدان هرك بوده ب

 نه از راه كّژى و نابخرديست بگفتند كين فّره ايزديست

 سزد گر دل از داد داريم شاد داده نگويد همى يك سخن جز ب

 يكى تاج و تخت كيى بر ميان كنون آنك گفت او ز شير ژيان



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  35
 

 
 

 

 ز خونش بپرسد ز ما دادگر او را بدّرند شيران نر گر

 مرگش نباشيم شاده همان كز ب چو خود گفت و اين رسم بد خود نهاد

 بفّر از فريدون گذر دارد اوى ور ايدون كجا تاج بردارد اوى

ز گفتارها داد داديم و بس جز از شهريارش نخوانيم كس           

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  36
 

 
 

 

 بيامد نشست از بر گاه شاه گذشت آن شب و بامداد پگاه

 ز روز گذشته فراوان براند فرستاد و ايرانيان را بخواند

 هستى تو داناتر از بخردانكه  آواز گفتند پس موبدانه ب

 چو گيرى بلندى و كنداورى شاهنشهى در چه پيش آورىه ب

 كزان گم شود كّژى و كاستى چه پيش آرى از داد و از راستى

 بدان نامداران و مردانگان فرزانگانه چنين داد پاسخ ب

 بكاهم ز بيدادى و جست و جوى كه بخشش بيفزايم از گفت و گوى

 زمين را بديشان ببخشيم راست پادشاهى سزاست كسى را كجا

 چو ايمن كنم باشم از داد شاد داده راى و به جهان را بدارم ب

 ز گنج نهاده ببخشيم چيز نيزه كسى را كه درويش باشد ب

 چو ديگر كند بند پيش آوريم گنه كرده را پند پيش آوريم

 فروزى دهيمخردمند را دل سپه را بهنگام روزى دهيم

 ز كّژى و تارى بپيچم روان همان راست داريم دل با زبان

 وزو چيز ماند ز اندازه بيش كسى كو بميرد نباشدش خويش

 نبندم دل اندر سراى سپنج گنجه درويش بخشم نيارم به ب

 تدبير پشت هوا بشكنيمه ب همه راى با كاردانان زنيم

 خواهم ز بنچو كارى نو افگند  ز دستور پرسيم يك سر سخن

 نجويم پراگندِن انجمن كسى كو همى داد خواهد ز من

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 تاج برداشتن بهرام گور از میان شیران  – 16بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  37
 

 
 

 

 راسته چيزى نرانم سخن جز به ب دهم داد آن كس كه او داد خواست

 چنان كز ره شهرياران سزد بده مكافات سازم بدان را ب

 خرد بر زبان رهنماى منست برين پاك يزدان گواى منست

 پسنديده و كار ديده ردان همان موبد و موبد موبدان

 نپيچم ز گفتار جان و خرد برين كار يك سال گر بگذرد

 ازان پس نشينم بر شور بخت ز ميراث بيزارم و تاج و تخت

 بزرگان و بيدار دل موبدان چو پاسخ شنيدند آن بخردان

 سوى درمان شدند كارگانگنه ز گفت گذشته پشيمان شدند

 كه شاهى بود زين سزاوارتر آواز گفتند يك با دگره ب

 در جهان كس نزاد ترازين پاك مردى و گفتار و راى و نژاده ب

 مبادا كه كارى رسد بد ورا ز داد آفريدست ايزد و را

 خرد را همى سر بخواب آوريم گفتار اگر هيچ تاب آوريمه ب

 داد اندر آريم روىه بخورد و ب همه نيكويها بيابيم ازوى

 بگيتى كسى نيست او را همال باال و اين شاخ و يالبدين برز 

 سود و زيانه چو منذرش ياور ب پس پشت او لشكر تازيان

 گيتى كه باشد ز بهرام بيشه ب اگر خود بگيرد سر گاه خويش

 چه ما پيش او در چه يك مشت خاك ازان پس ز ايرانيانش چه باك

 جان ما را پسندشاهى توى ه ب بهرام گفتند كاى فّرمنده ب

 پاكى تن و دانش و راى توه ب ندانست كس در هنرهاى تو

 شاهى برو خواندند آفرينه ب چو خسرو كه بود از نژاد پشين

 كه گويد كه اندر گزند وييم همه زير سوگند و بند وييم

 همه مرز در چنگ شيران بود گرو زين سپس شاه ايران بود

 خسرو دگر پاره گيرند يادز  بهرام باشند شاده گروهى ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  38
 

 
 

 

 ازان پس جهان زير فرمان تست ز داد آن چنان به كه پيمان تست

 ازين پس بزرگى نجويند كس بهانه همان شير جنگيست و بس

 كه آورد او پيش ازين داستان بدان گشت بهرام همداستان

 كه چون نو بدى شاه فّرخ نژاد چنين بود آيين شاهان داد

 ببردى سه بينا دل از بخردان موبد موبدانبر او شدى 

 بدان تاج بر آفرين خواندى همو شاه بر گاه بنشاندى

 بسودى بشادى دو رخ بر برش نهادى بنام كيان بر سرش

 بخواهنده دادى همى شهريار ازان پس هرانكس كه بردى نثار

 هامون شد از شهر بيدار بخته ب موبد سپردند پس تاج و تخته ب

 زنجير بسته بموبد سپرده ب شير ژيان داشت گستهم گرد دو

 كشنده شد از بيم چون بيهشان ببردند شيران جنگى كشان

 نهادند بر گوشه عاج تاج ببستند بر پايه تخت عاج

 كه تا چون بود كار آن نيك بخت جهانى نظاره بران تاج و تخت

 آفرينبرو شهرياران كنند  كه گر شاه پيروز گردد برين

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  39
 

 
 

 

 بر شير با دل پر از خون شدند هامون شدنده چو بهرام و خسرو ب

 نهاده يكى افسر اندر ميان چو خسرو بديد آن دو شير ژيان

 مر آن را سزاتر كه شاهى بجست بدان موبدان گفت تاج از نخست

 چنگال شير ژيان ناتوانه ب و ديگر كه من پيرم و او جوان

 ببرنايى و تن درستى كند بران ُبد كه او پيش دستى كند

 نهانى نداريم گفتار راست بدو گفت بهرام كآرى رواست

 مانده اندر شگفتجهانى بدو  يكى گرزه گاو سر بر گرفت

 خردمند و بادانش و پارسا بدو گفت موبد كه اى پادشا

 جز از تاج شاهى چه افزايدت همى جنگ شيران كه فرمايدت

 ماهى مدهه ب بهانهخورش بى تو جان از پى پادشاهى مده

 بازار تسته جهان را همه دل ب و اين كار تست گناهيمهمه بى

 و ديگر گروه گناهىتو زين بى پژوهبدو گفت بهرام كاى دين 

 خريدار جنگ دليران منم هم آورد اين نّره شيران منم

 چو رفتى دلت را بشوى از گناه يزدان پناهه بدو گفت موبد ب

 دلش پاك شد توبه كرد از گناه چنان كرد كو گفت بهرامشاه

 چو ديدند شيران پرخاش جوى همى رفت با گرزه گاو روى

 بيامد بر شهريار بلند زنجير بگسست و بند يكى زود

 ز چشمش همى روشنايى ببرد بزد بر سرش گرز بهرام گرد

 

 پادشاهی یزدگرد بزه گر

 جنگ بهرام و خسرو با شیران  – 17بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  41
 

 
 

 

 فرو ريخت از ديده خون از برش بر ديگر آمد بزد بر سرش

 تاج افروزبسر بر نهاد آن ِدل جهاندار بنشست بر تخت عاج

 راه گم كرده راه ۀنمايند يزدان پناهيد كو بد پناهه ب

 چنين گفت كاى شاه گردن فراز بشد خسرو و برد پيشش نماز

 يالن جهان پيش تو بنده باد نشست تو بر گاه فرخنده باد

 بخوبى فزايندگان توايم تو شاهى و ما بندگان توايم

 بران تاج نو آفرين خواندند بزرگان برو گوهر افشاندند

 سروشدر آذر بد اين جشن روز  ز گيتى بر آمد سراسر خروش

 همى تير باريد ز ابر سياه بر آمد يكى ابر و شد تيره ماه

 نبينم همى در هوا پّر زاغ نه دريا پديد و نه دشت و نه راغ

 چه سازد همى زين بلند آسمان حواصل فشاند هوا هر زمان

 نه چيزى پديدست تا جو درو نماندم نمكسود و هيزم نه جو

 زمين گشته از برف چون كوه عاج بدين تيرگى روز و بيم خراج

 مگر دست گيرد حسين قتيب همه كارها را سر اندر نشيب

 كزان برتر اندازه نتوان گرفت كنون داستانى بگويم شگفت

 


