
 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  1
 

 
 

 

 هور برو آفرين كرد بهرام و چو بر تخت بنشست بهرام گور

 جهاندار و بيدار و بيننده را پرستش گرفت آفريننده را

 خداوند افزونى و كمترى خداوند پيروزى و برترى

 پاىه كزويست گيتى سراسر ب خداوند داد و خداوند راى

 ازو يافتم كافريدست بخت ازان پس چنين گفت كاين تاج و تخت

 نيكويها سپاسو ز دارم از  بدو هستم اّميد و هم زو هراس

 بكوشيد تا عهد او نشكنيد شما هم بدو نيز نازش كنيد

 كه بستيم ما بندگى را ميان زبان بر گشادند ايرانيان

 هميشه دل و بخت او زنده باد كه اين تاج بر شاه فرخنده باد

 همه بر سرش گوهر افشاندند و زان پس همه آفرين خواندند

 نيك و بد روز ديده نشانز  چنين گفت بهرام كاى سركشان

 پرستش جز او را سزاوار نيست همه بندگانيم و ايزد يكيست

 بدخواه حاجت نياريمتانه ب داريمتان بيمز بد روز بى

 برو آفرين نو آراستند بگفت اين و از پيش برخاستند

 چو خورشيد بر چرخ بنمود روى شب تيره بودند با گفت و گوى

 برفتند ايرانيان بار خواه گاه شاهآرام بنشست بر ه ب

 كه اى نيكنامان و نيك اختران چنين گفت بهرام با مهتران

 بتازيم و دل زين جهان بر كنيم يزدان گراييم و رامش كنيمه ب

 

 پادشاهی بهرام گور

 پادشاهی بهرام گور شصت و سه سال بود  – 1بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كيى بارگاهش بياراستند بگفت اين و اسپ كيان خواستند

 كه رسم پرستش نبايد نهفت سديگر چو بنشست بر تخت گفت

 روان را بدين آشنايى دهيم هستى يزدان گوايى دهيمه ب

 ز نيك و ز بد نيست راه گريز بهشتست و هم دوزخ و رستخيز

 مر او را تو با دين و دانا مدار روز شماره كسى كو نگرود ب

 بسر بر نهاد آن پسنديده تاج روز چهارم چو بر تخت عاجه ب

 مردم شادماننيم شاد كز  چنين گفت كز گنج من يك زمان

 تيمار و رنجه نه از بازگشتن ب نيم خواستار سراى سپنج

 تو از آز پرهيز و اندوه مدار كه آنست جاويد و اين ره گذار

 نيم شاد تا باشدم دست رس به پنجم چنين گفت كز رنج كس

 خنك آنك جز تخم نيكى نكشت بكوشش بجوييم خّرم بهشت

 كه هرگز بجويم شكست مبادا ششم گفت بر مردم زير دست

 بدانديشگان را هراسان كنيم جهان را ز دشمن تن آسان كنيم

 خردمند و بيدار و ديده جهان هفتم چو بنشست گفت اى مهانه ب

 همى با خردمند جفتى كنيم چو با مردم زفت رفتى كنيم

 بدى بيش ازان بيند او كز پدرم هر آن كس كه با ما نسازند گرم

 غم و درد و رنجش نبايد كشيد كه فرمان ما بر گزيدهر انكس 

 جوانوى را خواندن از بارگاه هشتم چو بنشست فرمود شاهه ب

 هر نامدارى و هر كشورىبه  بدو گفت نزديك هر مهترى

 كه بهرام بنشست بر تخت شاد يكى نامه بنويس با مهر و داد

 گريزنده از كّژى و كاستى خداوند بخشايش و راستى

 نگيرد جز از پاك دادار ياد كه با فّر و برزست و با مهر و داد

 گناه آن سگالد كه درمان برد؟ پذيرفتم آن را كه فرمان برد



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  3
 

 
 

 

 بر آيين طهمورث دادگر نشستم برين تخت فّرخ پدر

 دين رهنمونى كنمه شما را ب داد از نياكان فزونى كنمه ب

 ازو كّژى آيد بسىاگر چند  جز از راستى نيست با هر كسى

 ز راه نياكان خود نگذرم بران دين زردشت پيغمبرم

 گوىراهيم پيغمبر راسته ب نهم گفت زردشت پيشين بروى

 نگهبان مرز و نگهبان كيش همه پادشاهيد بر چيز خويش

 خنك مردم زيرك و پارسا فرزند و زن نيز هم پادشاه ب

 رنجه درويش ماند بكه از گنج  گنجه نخواهيم آگندن زر ب

 برين اختران كامرانى دهد گر ايزد مرا زندگانى دهد

 كزان جاودان ارج يابيد و چيز يكى رامشى نامه خوانيد نيز

 بويژه كه مهرش بود تار و پود ز ما بر همه پادشاهى درود

 فرستادگان خواست با آفرين بر نگين هانهادند بر نامه

 سواران بينا دل و بخردان موبدان هابرفتند با نامه
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 بباليد كوه و بپالود خواب دگر روز چون بر دميد آفتاب

 كه بهرام شه بود زيشان ستوه نزديك منذر شدند اين گروهه ب

 ز كردار ما تا ببخشد گناه نزديك شاهه كه خواهشگرى كن ب

 كه خون در تن نامداران فسرد كه چونان بديم از بد يزدگرد

 ز بيدادى و درد و آزار اوى ز بس زشت گفتار و كردار اوى

 درده بوديم يك سر ب كه از شاه بهرام ازان بود سرده دل ما ب

 بگسترد پيشش سخنهاى گرم بشد منذر و شاه را كرد نرم

 كه با گوهر و دادگر بود شاه ببخشيد اگر چندشان بد گناه

 برفت آنك بودند يك سر مهى بياراست ايوان شاهنشهى

 كرا بود شايسته بنشاختند چو جاى بزرگى بپرداختند

 رود و رامشگران خواستندمى و  هر جاى خوانى بياراستنده ب

 سپهبد نيامد ز خوردن ستوه دوم روز رفتند ديگر گروه

 غم از كاخ شاه جهان دور بود سيم روز جشن و مى و سور بود

 ز بهر من اين پاك زاده دو مرد بگفت آنك نعمان و منذر چه كرد

 بران دشت آباد و مردان كين همه مهتران خواندند آفرين

 دينار و ديبا بياراست گاهه ب بگشاد شاه ازان پس در گنج

 ز خود و ز هر گوهرى رنگ رنگ خفتان جنگه اسپ و سنان و به ب

 جوانوى رفت آن بديشان شمرد نعمان و منذر سپرده سراسر ب

 

 پادشاهی بهرام گور

 بدورد کردن بهرام گور منذر و نعمان را و بخشیدن باژ مانده با ایرانیان  – 2بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همان تاو با كوشش او نداشت بخشش او نداشت ۀكس انداز

 شاداز ايوان شاهى برفتند  همان تازيان را بسى هديه داد

 پهلوى ۀهمان اسپ و هم جام بياورد پس خلعت خسروى

 برگاه فرخنده بنشاختش خسرو سپردند و بنواختشه ب

 كرسى رسيده ز تخت اندر آمد ب نرسى رسيده شهنشاه خسرو ب

 ازو كهتر آن نامدار جوان برادرش بد يك دل و يك زبان

 كشورشآيين بود ه بدان تا ب و را پهلوان كرد بر لشكرش

 بخشش همى پادشاهى ببرده ب نرسى سپرده سپه را سراسر ب

 دينار گشتند شاده سپاهش ب در گنج بگشاد و روزى بداد

 بيامد بر شاه مردم پذير بفرمود پس تا گشسپ دبير

 شمار جهان داشت اندر كنار كجا بود دانا بدان روزگار

 كه نزديك او بد شمار درم جوانوى بيدار با او بهم

 بفرمود تا بگسلد از ميان ز باقى كه بد نزد ايرانيان

 ز بهر درم پيش كيوان شدند ديوان شدنده دبيران دانا ب

 همه بر گرفتند يك با دگر ز باقى كه بد بر جهان سر بسر

 ايران درم بد هزاران هزاره ب نود بار و سه بار كرده شمار

 بدو گشت شادهمه شهر ايران  ببخشيد و ديوان بر آتش نهاد

 همى آفرين خواند هر كس بسى چو آگاه شد زان سخن هر كسى

 ايوان نوروز و جشن سدهه ب آتشكدهه برفتند يك سر ب

 بهرام بر آفرين خواندنده ب همى مشك بر آتش افشاندند

 يكى تا بگردند گرد جهان و زان پس بفرمود كار آگهان

 شهرشان كرد گرد بجست و بيك كسى را كجا رانده بد يزدگرد

 كه آزادگان را كند خواستار شهريار ۀبدان تا شود نام



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  6
 

 
 

 

 كشورى شاناندازهه ببخشيد ب هر مهترىه فرستاد خلعت ب

 كه آواز بهرام زان سان شنود رد و موبد و مرزبان هرك بود

 گشاده دل و نيك خواه آمدند سراسر بدرگاه شاه آمدند

 موبد موبد آورد روىسوى  بفرمود تا هرك بد داد جوى

 پاىه مناديگرى كرد بر در ب جاىه چو فرمانش آمد ز گيتى ب

 ز غم دور باشيد و دور از گناه كه اى زير دستان بيدار شاه

 كه از داد آباد دارد زمين وزين پس بران كس كنيد آفرين

 كه دارنده اويست و فرياد رس يزدان پناهيد و بسه ز گيتى ب

 نپيچد سر از راى و پيمان ما بگزيد فرمان ماهر انكس كه 

 ز دل كينه و آز بيرون كنيم برو نيكويها بر افزون كنيم

 باد آفره در بياويزد اوىه ب هر انكس كه از داد بگريزد اوى

 بكام دل ما شود روزگار گر ايدونك نيرو دهد كردگار

 شما را بر ما ستايش بود برين نيكويها فزايش بود

 برفتند شادان دل و تازه روى شهر ايران بگفتار اوىهمه 

 فزون گشت شادى و اندوه بكاست بدانگه كه شد پادشاهيش راست

 دگر اسپ و ميدان و چوگان و گوى همه روز نخچير بد كار اوى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  7
 

 
 

 

 همى رفت با چند گرد دلير نخچير شيره چنان بد كه روزى ب

 بدو گفت كاى شاه يزدان پرست بشد پير مردى عصايى بدست

 جهودى فريبنده و بد گهر راهام مرديست پر سيم و زره ب

 آرايش خوان و گفتار خوشه ب آزادگى لنبك آبكشه ب

 گفتار اين پير سر بر چينده ب بپرسيد زان كهتران كاين كيند

 كه اى با گهر نامور شهريار چنين گفت با او يكى نامدار

 جوانمرد و با خوان و گفتار خوش سقا ايست اين لنبك آبكش

 دگر نيمه مهمان بجويد ز راه يك نيم روز آب دارد نگاهه ب

 نيزه كه در خانه باشد بنخواهد  فردا از امروز چيزه نماند ب

 كجا زفتى او نشايد نهفت جهوديست زفت بربراهام بى

 همان فرش ديبا و هر گونه چيز درم دارد و گنج و دينار نيز

 كه شو بانگ زن پيش بازارگاه مناديگرى را بفرمود شاه

 رد آب خوردن نباشدش خوشخ   كه هر كس كه از لنبك آبكش

 و تاب زورنشست از بر باره بى آفتابهمى بود تا زرد گشت 

 بزد حلقه بر درش و آواز داد سوى خانه لنبك آمد چو باد

 چو شب تيره شد باز ماندم ز شاه ز ايران سپاه امكه من سركشى

 همه مردمى باشد و فّرهى درين خانه امشب درنگم دهى

 و زان خوب گفتار دمساز اوى ببد شاد لنبك ز آواز اوى

 

 پادشاهی بهرام گور

 داستان بهرام گور با لنبک آبکش  – 3بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  8
 

 
 

 

 كه خشنود بادا از تو شهريار گفت زود اندر آى اى سوار بدو

 يك بر سرم مه بدىه همه يك ب اگر با تو ده تن بدى به بدى

 همى داشت آن باره لنبك نگاه فرود آمد از باره بهرامشاه

 يكى رشته بنهاد بر گردنش چيزى تنشه بماليد شادان ب

 پيش آوريديكى شهره شطرنج  چو بنشست بهرام لنبك دويد

 بياورد هر گونه آوردنى آورد پر خوردنى روديكى كاسه

 بنه مهره بازى از بهر خورد بهرام گفت اى گرانمايه مرده ب

 بخنديد و بنهاد بر پيش گاه بديد آنك لنبك بدو داد شاه

 بياورد جامى ز مى شادمان چو نان خورده شد ميزبان در زمان

 بخوردنش آنگه بيازيد دست همى خورد بهرام تا گشت مست

 و زان خوب گفتار و زان تازه روى شگفت آمد او را ازان جشن اوى

 از آواز او چشم بگشاد شاه بخفت آن شب و بامداد پگاه

 بد همانا ستور نواكه شب بى بهرام گوره چنين گفت لنبك ب

 و گر يار خواهى بخوانيم كس يك امروز مهمان من باش و بس

 پاىه شادى به يك امروز با ما ب جاىه چيزى كه بايد ببياريم 

 كه امروز چندان نداريم كار چنين گفت با آبكش شهريار

 نزد تو خواهم بدنه هم اينجا ب كه ناچار ز ايدر ببايد شدن

 كرد روى ترز گفتار او تازه بسى آفرين كرد لنبك بروى

 پديدخريدار آبش نيامد  بشد لنبك و آب چندى كشيد

 بر بر كشيده يكى آبكش را ب غمى گشت و پيراهنش در كشيد

 بيامد سوى خانه چون باد و دود بها بستد و گوشت بخريد زود

 يكى مجلس ديگر آراستند بپخت و بخوردند و مى خواستند

 همان لنبك آبكش مى پرست ببود آن شب تيره با مى بدست



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  9
 

 
 

 

 نزديك بهرام تفته بيامد ب چو شب روز شد تيز لنبك برفت

 ز رنج و غم و كوشش آزاد باش بدو گفت روز سيم شاد باش

 زّر و چيز اىچنان دان كه بخشيده بزن دست با من يك امروز نيز

 كه روز سديگر نباشيم شاد بدو گفت بهرام كين خود مباد

 كه بيدار دل باش و با بخت جفت برو آبكش آفرين خواند و گفت

 پرمايه مردى سپرده گروگان ب و آلت ببرد بازار شد مشكه ب

 نزديك بهرام شد شادمانه ب خريد آنچ بايست و آمد دوان

 كه مرد از خورشها كند پرورش بدو گفت يارى ده اندر خورش

 بريد و بر آتش خورشها فزود ازو بستد آن گوشت بهرام زود

 نخست از شهنشاه بردند نام چو نان خورده شد مى گرفتند جام

 بالين او شمع بر پاى كرده ب چو مى خورده شد خواب را جاى كرد

 شد از خواب بيدار بهرام گور روز چهارم چو بفروخت هوره ب

 تنگ و تار ۀببودى درين خان بشد ميزبان گفت كاى نامدار

 گر از شاه ايران هراسان نه اى بدين خانه اندر تن آسان نه اى

 بباشى گر آيد دلت را هوا نوابى ۀدو هفته بدين خان

 كه شادان و خّرم بدى سال و ماه برو آفرين كرد بهرامشاه

 ز شاهان گيتى گرفتيم ياد سه روز اندرين خانه بوديم شاد

 كه روشن شود زو دل و راى تو بجايى بگويم سخنهاى تو

 چو افزون دهى تخت و افسر دهد كه اين ميزبانى ترا بر دهد

 نخچير گه رفت زان خانه شاده ب را زين نهادبيامد چو گرد اسپ 

 برآمد سبك باز گشت از گروه همى كرد نخچير تا شب ز كوه

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  11
 

 
 

 

 براهام تفت برسوى خان بى برگرفتز پيش سواران چو ره 

 بماندم چو او باز ماند از شكار شهرياربزد در بگفتا كه بى

 نيابم همى لشكر و شاه را شب آمد ندانم همى راه را

 نباشد كسى را ز من هيچ رنج گر امشب بدين خانه يابم سپنج

 بگفت آنچ بشنيد ازان نامدار پيش براهام شد پيشكاره ب

 بگويش كه ايدر نيابى سپنج گفت ايچ ازين در مرنجبراهام 

 كه ايدر ترا نيست جاى نهفت بيامد فرستاده با او بگفت

 كز ايدر گذشتن مرا نيست روى بدو گفت بهرام با او بگوى

 رنجه نيارم بچيزت ازان پس ب همى از تو من خانه خواهم سپنج

 اين سواربنزد براهام گفت  چو بشنيد پويان بشد پيشكار

 سخن گفتن و راى بسيار گشت همى ز ايدر امشب نخواهد گذشت

 بگويش كه اين جايگاهيست تنگ درنگبراهام گفتش كه رو بى

 بخسپد همى بر زمين برهنه جهوديست درويش و شب گرسنه

 نيابم بدين خانه آيدت رنج بگفتند و بهرام گفت ار سپنج

 چيزى دگر كرد راىه ب نخواهم بدين در بخسپم نجويم سراى

 همى رنجه دارى مرا خوار خوار براهام گفت اى نبرده سوار

 ازان رنجه دارى مرا تو بسى بخسپى و چيزت بدزدد كسى

 شد رنگو بى برگهمه كار بى خانه در آى ار جهان تنگ شده ب

 

 پادشاهی بهرام گور

 داستان بهرام گور با براهام جهودی  – 4بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  11
 

 
 

 

 مرگ آبچين و كفنه ندارم ب به پيمان كه چيزى نخواهى ز من

 خورش بايد و نيست چيزى مرا نشست ترا هم امشب ترا و

 و گر خشت اين خانه را بشكند گر اين اسپ سرگين و آب افگند

 هامون كنىه بروبى و خاكش ب شبگير سرگينش بيرون كنىه ب

 چو بيدار گردى ز خواب آن دهى همان خشت را نيز تاوان دهى

 برين رنجها سر گروگان كنم بدو گفت بهرام پيمان كنم

 ببست و بر آهخت تيغ از نيام فرود آمد و اسپ را با لگام

 بخفت و دو پايش كشان بر زمين نمد زين بگسترد و بالينش زين

 خوردن نشسته بياورد خوان و ب جهود آن در خانه از پس ببست

 چو اين داستان بشنوى ياد دار بهرام گفت اى سواره ازان پس ب

 ننگرد نواسوى مردم بى گيتى هر انكس كه دارد خورده ب

 باستان ۀشنيد ستم از گفت بدو گفت بهرام كاين داستان

 رهنمون ۀكه بر خواندى از گفت گفتار و ديدم كنونه شنيدم ب

 ازان مى ورا شادمانى فزود مى آورد چون خورده شد نان جهود

 برين داستان كهن گوش دار خروشيد كاى رنج ديده سوار

 درم پيش او چون يكى جوشنست دلش روشنستكه هر كس كه دارد 

 چون توى گرسنه نيم شبچنان كسى كو ندارد بود خشك لب

 گيتى مرين ياد بايد گرفته ب بدو گفت بهرام كاين بس شگفت

 خنك ميگسار و مى و جام نيك كه از جام يابى سر انجام نيك

 گورگريزان شد از خانه بهرام  چو از كوه خنجر بر آورد هور

 چه زين از برش خشك بالين نهاد ناچران زين نهاد ۀبران چرم

 بگفتار خود بر كنون پاى دار بيامد براهام گفت اى سوار

 يكبارگىه جاروب روبم به ب تو گفتى كه سرگين اين بارگى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  12
 

 
 

 

 رنجم ز مهمان بيدادگره ب كنون آنچ گفتى بروب و ببر

 سرگين كشد بر كناربياور كه  بدو گفت بهرام شو پايكار

 هامون برده وزين خانه تو ب دهم زر كه تا خاك بيرون برد

 برو بد برد ريزد اندر مغاك بدو گفت من كس ندارم كه خاك

 نبايد كه خوانمت بيدادگر كّژى مبره تو پيمان كه كردى ب

 يكى تازه انديشه افگند بن چو بهرام بشنيد ازو اين سخن

 موزه درون پر ز مشك و عبيره ب حريريكى خوب دستار بودش 

 بينداخت با خاك اندر مغاك برون كرد و سرگين بدو كرد پاك

 گر آزاديم بشنود پادشا براهام را گفت كاى پارسا

 بر مهتران سرفرازى دهد دهد نيازىترا از جهان بى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  13
 

 
 

 

 همه شب همى ساخت درمان خويش ايوان خويشه برفت و بيامد ب

 بخنديد و آن راز با كس نگفت ايوان بخفته پر انديشه آن شب ب

 سپه را سراسر همه بار داد شبگير چون تاج بر سر نهاده ب

 كشه بشد پيش او دست كرده ب لنبك آبكشبفرمود تا 

 جهود بد انديش و بد كام را ببردند ز ايوان براهام را

 يكى پاك دل مرد را خواندند چو در بارگه رفت بنشاندند

 جز دادگره نگر تا نباشى ب بدو گفت رو بارگيها ببر

 نگر تا چه بينى نهاده بيار خان براهام شو بر گذاره ب

 همه خانه ديبا و دينار بود خان جهوده ب بشد پاك دل تا

 ز افگندنى و پراگندنى ز پوشيدنى هم ز گستردنى

 كزان خانه بيرون نبوديش جاى يكى كاروان خانه بود و سراى

 بر سرش افسرى ىاز هر بدره ز در و ز ياقوت و هر گوهرى

 بس روزگارندانست كردن  كه داننده موبد مر آن را شمار

 شتر خواست از دشت جهرم هزار موبد بدانجا سوارفرستاد 

 همى شاد دل كاروان را براند همه بار كردند و ديگر نماند

 شاهه بشد مرد بينا بگفت آن ب چو بانگ دراى آمد از بارگاه

 همان مانده خروار باشد دويست گنج تو نيسته كه گوهر فزون زين ب

 بر گرفت هاانديشهز راز دل  بماند اندران شاه ايران شگفت

 

 پادشاهی بهرام گور

 بخشیدن بهرام گور خواسته براهام لنبک را  – 5بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  14
 

 
 

 

رز ش چه سود كه چندين بورزيد مرد جهود  چو روزى نبودش ز و 

 ز گستردنيها و از بيش و كم ازان صد شتروار زّر و درم

 بشد لنبك از راه گنجى ببرد جهاندار شاه آبكش را سپرد

 كه اى در كمى گشته با خاك جفت ازان پس براهام را خواند و گفت

 زشتى گريسته چه بايست چندى ب پيغمبرت چند زيستچه گويى كه 

 از ان داستانهاى گشته كهن سوار آمد و گفت با من سخن

 كسى كو ندارد همى پژمرد كه هر كس كه دارد فزونى خورد

 ببين زين سپس خوردن آبكش كنون دست يازان ز خوردن بكش

 كنشتبسى گفت با سفله مرد  ز سرگين و زربفت و دستار و خشت

 بدو گفت كاين را تو سرمايه دار درم داد ناپاك دل را چهار

 درم مرد درويش را سر ترا سزا نيست زين بيشتر مر ترا

 خروشان همى رفت مرد جهود ارزانيان داد چيزى كه بوده ب

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  15
 

 
 

 

 بجنبيد و راى شكار آمدش كار آمدشه چو يوز شكارى ب

 هامون خراميد بازى بدسته ب تيز رو برنشست يىيكى باره

 نشستنگه مردم نيك بخت يكى بيشه پيش آمدش پر درخت

 نديد اندرو مردم و چارپاى بسان بهشتى يكى سبز جاى

 همان رزمگاه دليران بود گفت كاين جاى شيران بودچنين 

 پديد آمد اندر زمان نّره شير كمان را بزه كرد مرد دلير

 بزد دست شاه و كمان دركشيد يكى نعره زد شير چون در رسيد

 دل شير ماده بدو بر بسوخت بزد تير و پهلوش با دل بدوخت

 اندام كرده بغريد و چنگش ب همان ماده آهنگ بهرام كرد

 فرو ماند جنگى دران كار زار يكى تيغ زد بر ميانش سوار

 شيرين سخنه زبانش گشاده ب برون آمد از بيشه مردى كهن

 ازان زخم شمشير او شاد بود كجا نام او مهر بنداد بود

 بدان بيشه بوديش جاى نشست يكى مرد دهقان يزدان پرست

 كرد و بردش نمازبرو آفرين  چو آمد بر شاه ايران فراز

 بكام تو باد اختر روزگار بدو گفت كاى مهتر نامدار

 خداوند اين جا و كشت و سراى يكى مرد دهقانم اى پاك راى

 ز شيران شده بد دل و مستمند خداوند گاو و خر و گوسفند

 برآورد بر قبضه و شست تو كنون ايزد اين كار بر دست تو

 

 پادشاهی بهرام گور

 داستان بهرام گور با مهربنداد  – 6بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  16
 

 
 

 

 شير و مى و انگبينه بباشى ب زمانى درين بيشه آيى چنين

 درختان بارآور و سايه دار كاره بره هست چندانك بايد ب

 همى كرد زان بيشه جايى نگاه فرود آمد از باره بهرامشاه

 چون بود جاى مرد جوانچنان كه باشد زمين سبز و آب روان

 بياورد چندى ز ده مهتران بشد مهر بنداد و رامشگران

 مشته بيامد يكى جام زّرين ب فربه بكشتبسى گوسفندان 

 نهادند پيشش گل و شنبليد چو نان خورده شد جامهاى نبيد

 بهرام گفت اى گو نيك پىه ب چو شد مهر بنداد شادان ز مى

 همان تخت زّرين و هم گاه را شاه را اىچنان دان كه ماننده

 نگارنده بر چهرها پادشاست بدو گفت بهرام كآرى رواست

 مر آن را گزيند كه خواهد همى چنان آفريند كه خواهد همى

 ترا دادم اين بيشه و جايگاه شاهه اگر من همى نيك مانم ب

 ايوان خّرم خراميد مسته ب بگفت اين و زان جايگه بر نشست

 همى ياد كرد از لب دوستان بخفت آن شب تيره در بوستان

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  17
 

 
 

 

 بزرگان لشكر برفتند شاد چو بنشست مى خواست از بامداد

 ورا ميوه آورد چندى زده بيامد هم آنگه يكى مرد مه

 كرده شاهنشهى هاگل دستهز  شتر بارها نار و سيب و بهى

 ميان يالن پايگه ساختش جهاندار چون ديد بنواختش

 ورا پهلوى نام كبروى بود همين مه كه با ميوه و بوى بود

 دو من را بيك بار اندر كشيد بروى جهاندار جام نبيد

 ازان نامداران و آن جشنگاه چو شد مرد خّرم ز ديدار شاه

 بدلش اندر افتاد زان جام شور بلوريكى جام ديگر پر از مى 

 بدان جام مى تاخت و بر پاى جست ز پيش بزرگان بيازيد دست

 منم گفت ميخواره كبروى نام ياد شهنشاه بگرفت جامه ب

 چو من دركشم يار خواهم گزيد بروى شهنشاه جام نبيد

 خورم هفت ازين بر سر انجمن جام اندرون بود مى پنج منه ب

 ز من نشنود كس بمستى خروش هوشه سوى ده روم من بپس انگه 

 ازان مى پرستان برآورد گرد چنان هفت جام پر از مى بخورد

 كه داند كه مى در تنش چون گذشت دستورى شاه بيرون گذشته ب

 مرد مى گرم گشت ۀچو در سين دشته و زان جاى خّرم بيامد ب

 تاخت تا پيش كوهز هامون همى  برانگيخت اسپ از ميان گروه

 كوه خفت ۀيله كرد و در ساي فرود آمد از باره جايى نهفت

 

 پادشاهی بهرام گور

 داستان بهرام گور با کبروی و ناروا کردن او می را   – 7بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  18
 

 
 

 

 دو چشمش بكند اندران خوابگاه ز كوه اندر آمد كالغ سياه

 و را مرده ديدند بر پيش كوه همى تاختند از پس اندر گروه

 راهه برش اسپ او ايستاده ب دو چشمش ز سر كنده زاغ سياه

 و زان مجلس و جام جوشان شدند خروشان شدندبرو كهترانش 

 بيامد بر او يكى نيك خواه چو بهرام برخاست از خوابگاه

 ز مستى بكندست در پيش راغ كه كبروى را چشم روشن كالغ

 ز تيمار كبروى پر درد شد رخ شهريار جهان زرد شد

 كه اى نامداران با فّر و هوش هم انگه برآمد ز درگه خروش

 اگر زير دستست گر نامور حرامست مى در جهان سر بسر

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  19
 

 
 

 

 حرامهمى داشتى هر كسى مى  برين گونه بگذشت سالى تمام

 باستان خواستى ۀهمان نام همان شه چو مجلس بياراستى

 زنى خواست با چيز و نام و گهر چنين بود تا كودكى كفشگر

 همى زار بگريست مامش ز بخت نبودش دران كار افزار سخت

 پسر را بدان خانه اندر كشيد همانا نهان داشت لختى نبيد

 شوى ايمن و شاد كامبخور تا  پور جوان گفت كاين هفت جامه ب

ن د كان سنگ مگر بشكنى امشب آن مهر تنگ  كلنگ از نمد كى ك 

 هم اندر زمان آتشش سخت گشت بزد كفشگر جام مى هفت و هشت

 بيامد در خانه سوراخ كرد جوانمرد را جام گستاخ كرد

 شده شاد دل يافته راه خويش و زان جايگه شد بدرگاه خويش

 يكى شير بگسست و آمد براه شيران شاه چنان بد كه از خانه

 ديده نديد آنچ بايست بوده ب ازان مى همى كفشگر مست بود

 بيازيد و بگرفت گوشش بدست بشد تيز و بر شير غّران نشست

 جوان از بر و شير در زير بود بران شير غّران پسر شير بود

 بيك دست زنجير و ديگر كمند همى شد دوان شيروان چون نوند

 بيامد ز خانه بدان جايگاه چو آن شيربان جهاندار شاه

 نشسته چو بر خر سوارى دلير يكى كفشگر ديد بر پشت شير

 نزديك شاهه دلير اندر آمد ب بيامد دوان تا در بارگاه

 

 پادشاهی بهرام گور

 داستان کودک موزه گر با شیر و روا کردن بهرام گور می را   – 8بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 ديده بديد آنچ نشنيده بوده ب بگفت آن دليرى كزو ديده بود

 ردانرا بخواند همه موبدان و جهاندار زان در شگفتى بماند

 نگه كن كه تا از كه دارد گهر موبد چنين گفت كاين كفشگره ب

 دوان شد بر شاه و بگشاد راز همان مادرش چون سخن شد دراز

 كه شادان بزى تا بود روزگار نخست آفرين كرد بر شهريار

 يكى زن گزين كرد و شد كدخداى جاىه چنين گفت كاين نو رسيده ب

 دلش گفتى از سست خود رست بود نايژه سست بودبكار اندرون 

 كه ماند كس از تخم او در جهان بدادم سه جام نبيدش نهان

 نمد سر بر آورد و گشت استخوان هم اندر زمان لعل گشتش رخان

 كه دانست كاين شاه خواهد شنيد نژادش نبد جز سه جام نبيد

 نشايد نهفتكه اين داستان را  بخنديد زان پير زن شاه گفت

 حاللست ميخواره بايد گزيد موبد چنين گفت كاكنون نبيده ب

 نشيند نيارد ورا شير زير كه چندان خورد مى كه بر نّره شير

 همى بر كند رفته از نزد شاه نه چندان كه چشمش كالغ سياه

 كه اى پهلوانان زّرين كمر خروشى بر آمد هم انگه ز در

 آغاز و فرجام خود بنگريده ب خوريدباندازه بر هر كسى مى 

 بكوشيد تا تن نگردد زبون بشادى بود رهنمون تانچو مى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 سوى دشت نخچير گه با سپاه شبگير شاهبيامد سوم روز 

 سوى راستش موبد پاك راى دست چپش هرمز كدخداىه ب

 ز جّم و فريدون سخن راندند برو داستانها همى خواندند

 همى تا بسر برد روز دراز سگ و يوز در پيش و شاهين و باز

 بجايى پى گور و آهو نديد گنبد رسيده چو خورشيد تابان ب

 دل بازگشتگز نخچير گه تن تابان درم ساز گشتچو خورشيد 

 بسى اندرو مردم و چارپاى پيش اندر آمد يكى سبز جاىه ب

 پيش سپاه آمدنده نظاره ب راه آمدنده ازان ده فراوان ب

 همى خواست كايد بدان ده فرود جهاندار پر خشم و پر تاب بود

 زمينتو گفتى ببست آن خران را  نكردند زيشان كسى آفرين

 بخوبى نكرد اندر ايشان نگاه از ان مردمان تنگ دل گشت شاه

 پر از خانه و مردم و چارپاى موبد چنين گفت كاين سبز جاىه ب

 جوى اندرون آب چون قير باده ب كنام دد و دام و نخچير باد

 چه بود اندران سوى ده شد ز راه بدانست موبد كه فرمان شاه

 پر از خانه و مردم و چارپاى سبز جاى بديشان چنين گفت كاين

 يكى تازه كرد اندرين كام را خوش آمد شهنشاه بهرام را

 كه جاويد داريد دل شادمان دگر گفت موبد بدان مردمان

 بدان تا كند شهره اين خوب ده شما را همه يك سره كرد مه

 

 پادشاهی بهرام گور

 ویران کردن موبد بهرام گور ده را و باز آباد کردنش  – 9بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  22
 

 
 

 

 كسى را نبايد كه فرمان برند بدين ده زن و كودكان مهترند

 يك راه بايد كه دارند جاىه ب بدين ده چه مزدور و چه كدخداى

 يكايك همه كدخداى دهيد زن و كودك و مرد جمله مهيد

 ز شادى كه گشتند همواره مه خروشى برآمد ز پر مايه ده

 پرستار و مزدور با كدخداى راىه زن و مرد ازان پس يكى شد ب

 ه سر مرد مهبريدند ناگ دهه چو ناباك شد مرد برنا ب

 خون ريختند راهبهر جاى بى همه يك بديگر بر آميختند

 گرفتند ناگاه ازان ده گريز چو برخاست زان روستا رستخيز

 بشد آلت ورزش و ساز و بر بماندند پيران ابى پاى و پر

 جوى آبدرختان شده خشك و بى ويرانى آورد روىه همه ده ب

 رميده ازو مردم و چارپاى شده دشت ويران و ويران سراى

 نخچير شد شهرياره بران ره ب چو يك سال بگذشت و آمد بهار

 نگه كرد و بر جاى بر ده نديد بران جاى آباد خّرم رسيد

 و چارپاى مردمهمه مرز بى درختان همه خشك و ويران سراى

 ز يزدان بترسيد و پر داد گشت دل شاه بهرام ناشاد گشت

 دريغست ويران چنين خوب ده بهگفت كاى روزموبد چنين ه ب

 چنان كن كزين پس نبينند رنج برو تيز و آباد گردان بگنج

 ويران خراميد تفته از انجا ب ز پيش شهنشاه موبد برفت

 بفرجام بيكار پيرى بيافت ز بر زن همى سوى برزن شتافت

 بر خويش نزديك بنشاختش فرود آمد از باره بنواختش

 چنين جاى آباد ويران كه كرد سالخورد ۀگفت كاى خواجبدو 

 گذر كرد بر بوم ما شهريار چنين داد پاسخ كه يك روزگار

 بدى برازان نامداران بى موبدى خردبيامد يكى بى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  23
 

 
 

 

 كس نشمريده نگر تا كسى را ب بما گفت يك سر همه مهتريد

 چوب گشتپر از غارت و كشتن و  بگفت اين و اين ده پر آشوب گشت

 غم و مرگ و سختى برو تازه باد اندازه باده كه يزدان ورا يار ب

 چنان شد كه بر ما ببايد گريست همه كار اين جا پر از تيرگيست

 بپرسيد و گفت از شما كيست مه بهگفته پر درد شد روزازين 

 جايى كه تخم گيا بر بوده ب چنين داد پاسخ كه مهتر بود

 بدين جاى ويران بسر بر تو باش مهتر تو باشبه گفت بدو روز

 هم از تخم و گاو و خر و بار خواه ز گنج جهاندار دينار خواه

 همه كهترانند يك سر تو مه دهه بكش هرك بيكار بينى ب

 نه بر آرزو راند او اين سخن بدان موبد پيش نفرين مكن

 بخواهفرستمت چندانك خواهى  اگر يار خواهى ز درگاه شاه

 از اندوه ديرينه آزاد شد چو بشنيد پير اين سخن شاد شد

 بياورد مردم سوى آبگير هم انگه سوى خانه شد مرد پير

 همه مرزها را سپردن گرفت آباد كردن گرفته زمين را ب

 همه دشت يك سر بياراستند ز همسايگان گاو و خر خواستند

 چندى درخت بكشتند هر جاى داران بكوشيد سختخود و مرز

 دل هر ك ديد اندران شاد شد چو يك برزن نيك آباد شد

 مژگان همى خون فرو ريختىبه  ازان جاى هر كس كه بگريختى

 هم از رنج اين پير سر كدخداى چو آگاهى آمد ز آباد جاى

 هر برزن آباد كردند جوىه ب يكايك سوى ده نهادند روى

 يكايك برافزود بر كشتمند همان مرغ و گاو و خر و گوسفند

 شد آن جاى ويران چو خّرم بهشت هر جاى هر كس بكشته درختى ب

 بر آمد ز ورزش همه كام مه سالى سديگر بياراست دهه ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  24
 

 
 

 

 سوى دشت نخچير شد شهريار هنگام خّرم بهاره چو آمد ب

 چو هر دو رسيدند نزديك ده ابا موبدش نام او روزبه

 جهان ديد پر كشتمند و ستور بهرام گورنگه كرد فرخنده 

 همه راغ و هامون پر از گوسفند بر آورده زو كاخهاى بلند

 همه ده پر از مردم خوب روى همه راغ آب و همه دشت جوى

 بهشتى شده بوم او يك سره پراگنده بر كوه و دشتش بره

 چه كردى كه ويران بد اين خوب ده بهموبد چنين گفت كاى روزه ب

 چه دادى كه آباد كردند جاى پراگنده زو مردم و چار پاى

 پاى آمد اين شارستان كهنه ب بدو گفت موبد كه از يك سخن

 دل شاه ايران ازين شاد شد همان از يك انديشه آباد شد

 پاىه دينار گنج اندر آور به ب مرا شاه فرمود كاين سبز جاى

 كهتران و مهاننكوهيدن از  بترسيدم از كردگار جهان

 ز هر دو بر آورد ناگاه گرد بديدم چو يك دل دو انديشه كرد

 جاىه بود بوم ايشان نماند ب همان چون بيك شهر دو كدخداى

 كه اى مهتران بر شما نيست مه پيران دهه برفتم بگفتم ب

 پرستار و مزدورتان اين زمان زنان كدخدايند و كودك همان

 بخاك اندر آمد سر مرد مه هبودند ك  چو مهتر شدند آنك 

 نكوهش ز من دور و ترس از خداى گفتار ويران شد اين پاك جاىه ب

 برفتم نمودم دگرگونه راه ازان پس بريشان ببخشود شاه

 و با دانش و رهنماى گوىسخن پاىه يكى با خرد پير كردم ب

 دل زير دستان بدان شاد كرد بكوشيد و ويرانى آباد كرد

 بيفزود خوبى و كّژى بكاست چو مهتر يكى گشت شد راى راست

 و زان پس گشادم در ايزدى نهانى بديشان نمودم بدى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  25
 

 
 

 

 كاره چو بر جايگه بر برندش ب سخن بهتر از گوهر نامدار

 ماند روان رنجچو خواهى كه بى خرد شاه بايد زبان پهلوان

 آباد بادز كّژى و ويرانى  دل شاه تا جاودان شاد باد

 سزاوار تاجى تو اى روز به چو بشنيد شاه اين سخن گفت زه

 بران پر هنر مرد بيننده مرد ببخشيد يك بدره دينار زرد

 ابر اندر افراختنده سرش را ب ورا خلعت خسروى ساختند

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  26
 

 
 

 

 نخچير شد شهريار جهانه ب دگر هفته با موبدان و ردان

 همى بود ميخواره و با سپاه نخچير گاهه چنان بد كه ماهى ب

 گرفتن ز اندازه اندر گذشت ز نخچير كوه و ز نخچير دشت

 گشت گيتى سياهره ه شب آمد ب سوى شهر شد شاددل با سپاه

 سخنهاى شاهنشهان خواندند بزرگان لشكر همى راندند

 بران سان كه بهمن كند شاه سور يكى آتشى ديد رخشان ز دور

 يك سو دهى خّرم آمد پديده ب شهنشاه بر روشنى بنگريد

 نشسته پراگنده مردان مه يكى آسيا ديد در پيش ده

 ساخته بر كرانيكى جشنگه  و زان سوى آتش همه دختران

 نشسته بهر جاى رامشگرى ز گل هر يكى بر سرش افسرى

 و زان جايگه هر زمان نو زدند رزم خسرو زدند ۀهمى چام

 همه جامه گوهر همه مشك موى همه ماه روى و همه جعد موى

 برامش كشيده نخى بر گيا نزديك پيش در آسيابه 

 شده نيم مست ز شادى و از مى گل بدست ۀو زان هر يكى دست

 كه جاويد ماناد بهرامشاه از ان پس خروش آمد از جشنگاه

 برويست بر پاى گردان سپهر كه با فّرو برزست و با مهر و چهر

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

 ازيراش خوانند بهرام گور شكارش نباشد جز از شير و گور

 

 پادشاهی بهرام گور

 داستان بهرام گور با چهار خواهران  – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  27
 

 
 

 

 عنان را بپيچيد و زان سو كشيد ايشان شنيدجهاندار كاو از 

 نگه كرد جاى از كران تا كران نزديكى دخترانه چو آمد ب

 شهر آمدن راه كوتاه ديده ب همه دشت يك سر پر از ماه ديد

 مى آرند و ميخواره نزديك شاه بفرمود تا ميگساران ز راه

 نهادند بر دست بهرام گور گسارنده آورد جام بلور

 برون آمدند از ميانه چهار ان دختران آنك بد نامداراز 

 يكى نام ناز و دگر سوسنك يكى مشك نام و دگر سيسنك

 باال بلنده رخ چون بهار و به ب بر شاه رفتند با دست بند

 شهنشاه با دانش و نام را يكى چامه گفتند بهرام را

 شوردلش اندر افتاد ه كزيشان ب ز هر چار پرسيد بهرام گور

 وزين آتش افروختن بر چه ايد كه اى گلرخان دختران كه ايد

 هر چيز ماننده شهرياره ب يكى گفت كاى سرو باال سوار

 تيره بدين كوه نخچير گيرد ب پدرمان يكى آسيابان پير

 ورا ديده از تيرگى خيره شد بيايد همانا چو شب تيره شد

 خود با گروهبياورد نخچير  هم اندر زمان آسيابان ز كوه

 بماليد آن پير آزاده پاك خاكه چو بهرام را ديد رخ را ب

 بدان پير دادن كه آمد ز راه يكى جام زّرين بفرمود شاه

 چه دارى چو هستند هنگام شوى بدو گفت كاين چار خورشيد روى

 كه اين دختران مرا نيست جفت برو پير مرد آفرين كرد و گفت

 انددوشيزگى نيز پاكيزهه ب انددوشيزهرسيده بدين سال 

 نگوييم زين بيش چيزى كنون و ليكن ندارند چيزى فزون

 بمن ده وزين بيش دختر مكار بدو گفت بهرام كاين هر چهار

 كزين در كه گفتى سوارا مگرد چنين داد پاسخ ورا پير مرد



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  28
 

 
 

 

 خر نه سيم و سراى و نه گاو و نه نه جا هست ما را نه بوم و نه بر

 ايشان ببايد مرا چيزكه بى بدو گفت بهرام شايد مرا

 پر ستارگان نهفت تو اند بدو گفت هر چار جفت تو اند

 بدين سان كه ديدى پسنديدشان عيب و هنر چشم تو ديدشانه ب

 پذيرفتم از پاك پروردگار بدو گفت بهرام كاين هر چهار

 آواى باالى خاستدشت اندر ه ب بگفت اين و از جاى بر پاى خاست

 مشكوى شاهه برند آن بتان را ب بفرمود تا خادمان سپاه

 همه شب همى دشت لشكر گذشت سپاه اندر آمد يكايك ز دشت

 شب تيره انديشه اندر گرفت فرو ماند زان آسيابان شگفت

 بدين برز باال و اين دستگاه زن گفت كاين نامدار چو ماهه ب

 زنش گفت كز دور آتش بديد رسيدشب تيره بر آسيا چون 

 ز مستى مى آورد و رامشگران بر آواز اين رامش دختران

 كه اى زن مرا داستانى بزن زنه چنين گفت پس آسيابان ب

 زنش گفت كارى بود ايزدى كه نيكيست فرجام اين گر بدى

 نه از خواسته بر دلش بود ياد نپرسيد چون ديد مرد از نژاد

 نه دينار و نه دختر شاه جست بر همى ماه جستروى زمين ه ب

 گسسته شود بر بتان آفرين چينه ببيند چو ايشان ب آرابت

 بر آمد جهان شد چو روشن چراغ برين گونه تا شيد بر پشت راغ

 چه از بد نژاد و چه از راستان داستان يىهمى رفت هر گونه

 كه اى روزبهبدين پير گفتا  دهه چو شب روز شد مهتر آمد ب

 بار آمد آن سبز شاخ درخته ب بالينت آمد شب تيره بخته ب

 همى آمد از دشت نخچير گاه دوش بهرامشاه گونشب تيره

 عنان را بپيچيد و زين سو كشيد نگه كرد اين جشن و آتش بديد



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  29
 

 
 

 

 اندآرام اندر نهفت وىه ب اندكنون دختران تو جفت وى

 همى شاه را دختر آراستى راستىبدان روى و آن موى و آن 

 هر كشورى زين سپس ياد تسته ب شهنشاه بهرام داماد تست

 مخور غم كه رستى ز اندوه و باك ترا داد اين كشور و مرز پاك

 همه بندگانيم و فرمان تراست بفرماى فرمان كه پيمان تراست

 چه كهتر همه چاكران توايم كنون ما همه كهتران توايم

 همى هر يكى نام يزدان بخواند آسيابان و زن خيره ماندبدو 

 ز چرخ چهارم خور آورد شوى چنين گفت مهتر كه آن روى و موى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  31
 

 
 

 

 خود و موبدان و ردان سپاه نخچيرگاهه آمد بدگر هفته 

 چو باد دمان با گرازى بدست بيامد يكى مرد مهتر پرست

 كجا باشد اندر ميان سپاه بپرسيد مهتر كه بهرامشاه

 ما راه راه چه جويى نگويى ب بدو گفت هر كس كه تو شاه را

 نبينم نگويم سخن با سپاه چنين داد پاسخ كه تا روى شاه

 روىه تو شاه جهان را ندانى ب بدو گفت موبد چه بايد بگوى

 چنان دانشى مرد گوينده را بر شاه بردند جوينده را

 كه با تو سخن دارم اندر نهفت بيامد چو بهرام را ديد گفت

 ز ديدار لشكر برون راند دور عنان را بپيچيد بهرام گور

 كرد بايد نگاهگفتار من ه ب بدو گفت مرد اى جهانديده شاه

 خداى بر و بوم و ورز و سراى بدين مرز دهقانم و كدخداى

 كه در كار پيدا كنم ارز خويش همى آب بردم بدين مرز خويش

 ميان يكى مرز سوراخ  شد چو بسيار گشت آب گستاخ  شد

 كزان بيم جاى خروش آمدم گوش آمدمه شگفتى خروشى ب

 گنجه همى ره نمايد بخروشش  همى اندران جاى آواز سنج

 همه دشت پر سبزه و آب ديد چو بشنيد بهرام آنجا كشيد

 بيارند چندى ز راه دراز بفرمود تا كارگر با گراز

 شراعى زدند از بر كشتمند فرود آمد از باره شاه بلند

 

 پادشاهی بهرام گور

 یافتن بهرام گور گنج جمشید را   – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  31
 

 
 

 

 بهر جاى آتش همى سوختند شب آمد گوان شمعى افروختند

 مصقول كرد اين سراى بنفشچو  ز دريا چو خورشيد برزد درفش

 شدند انجمن چون سپاهى گران ز هر سو برفتند كاريگران

 شد آن جاى هامون سراسر مغاك كندن گرفتند پاكه زمين را ب

 پديد آمد از خاك چيزى چو كوه ز كندن چو گشتند مردم ستوه

 ساروج  كرده بسان بهشته ب كرده از پخته خشت يىيكى خانه

 پديد آمد از دور جاى درش زد همى از برشكننده تبر 

 ابا او يكى ايرمانى دگر دره چو موبد بديد اندر آمد ب

 بر آورده باالى او چند باز يكى خانه ديدند پهن و دراز

 يكى آخرى كرده زّرينش پيش ز زر كرده بر پاى دو گاوميش

 ياقوت سرخ اندر آميختهه ب آخر درون ريختهه زبرجد ب

 شكمشان پر از نار و سيب و بهى گاو گردون ميانش تهىچو دو 

 آب بود ۀقطر ایهكه هر دان ميان بهى در خوشاب بود

 ز پيرى سر گاو فرتوت بود همان گاو را چشم ياقوت بود

 يكى ديده ياقوت و ديگر بلور همه گرد بر گرد او شير و گور

 همه سينه و چشمهاشان گهر تذروان زّرين و طاووس زر

 راى بلند افسر ماه شده ب چو دستور ديد آن بر شاه شد

 كه آمد همى گنجها را جهيز شاه جهان گفت خيزه نرمى به ب

 كه چرخ فلك داشت آن را كليد گوهر آمد پديد ۀيكى خان

 نويسد كسى كش بود گنج كام بدو گفت بنگر كه بر گنج نام

 اّيام كيسته گر آگندن او ب نگه كن بدان گنج تا نام كيست

 بران گاو بر مهر جمشيد ديد بيامد سر موبدان چون شنيد

 نوشتست بر گاو جمشيد شاه شاه جهان گفت كردم نگاهه ب
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 هر كار داناتر از بخردانه ب بدو گفت شاه اى سر موبدان

 چرا كرد بايد مرا گنج خويش ز گنجى كه جمشيد بنهاد پيش

 فراز آيد آن پادشاهى مباد دادشمشير و ه هر آن گنج كان جز ب

 ما بر شكسته مبادا كه آيد ب ارزانيان ده همه هرچ هسته ب

 شمشير گنج آگنيمه داد و به ب اگر نام بايد كه پيدا كنيم

 نه تنگست بر ما زمان و زمين نبايد سپاه مرا بهره زين

 زن بيوه و كودكان يتيم سيمه زّر و به فروشيد گوهر ب

 گسسته دل از نام و آرام و كام مردم كه دارند نامتهى دست 

 ازان پس يكايك همه بشمريد ز ويران و آباد گرد آوريد

 مزد روان جهاندار جمه ب ببخشيد دينار گنج و درم

 همى شاه جست از ميان سپاه ازان ده يك آن را كه بنمود راه

 چرا بايدم گنج جمشيد جست مرا تا جوان باشم و تن درست

 نيكى اميده گيتى مبادش به ب گهر هرك بستاند از جمشيد

 ز روم و ز چين نام و گنج آوريم رنج آوريمه چو با لشكرم تن ب

 نگيرم فريب و ندانم گريز مرا اسپ شبديز و شمشير تيز

 كه گرد آوريد از خوى و رنج خويش و زان جايگه شد سوى گنج خويش

 يك ساله لشكرش رادرم داد  بياورد گردان كشورش را

 بياراست ايوان گوهر نگار يكى بزمگه ساخت چون نو بهار

 چو شد خّرم و شاد بهرام گور جام بلوره مى لعل رخشان ب

 شنيده ز تخت بزرگى نشان ياران چنين گفت كاى سركشانه ب

 كجا ز آفريدون بد او يادگار ز هوشنگ تا نوذر نامدار

 كه تاج فريدون بسر بر نهاد قبادبرين هم نشان تا سر كى

 جز آفرين را كه خوانده بريشان ب ببينيد تا زان بزرگان كه ماند
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 سخن ماند زان مهتران يادگار چو كوتاه شد گردش روزگار

 يكى را نكوهش دگر را ستود كه اين را منش بود و آن را نبود

 بد نسپريمه سزد گر جهان را ب نوبت همه بگذريمه يكايك ب

 دينارشان گستريمه و گر دل ب گنج آن رفتگان آوريم چرا

 گنجه تاج و نيازم به ننازم ب نبندم دل اندر سراى سپنج

 خردمند مردم چرا غم خورد شادى همى بگذرده چو روزى ب

 ز دهقان و از در پرستان ما هر انكس كزين زير دستان ما

 منمبادا سر و افسر و گنج  بنالد يكى كهتر از رنج من

 شده سال او بر صد و شست و چار يكى پير بد نام او ماهيار

 چنين گفت كاى مهتر داد و راست چو آواز بشنيد بر پاى خاست

 و زان نامداران هر بيش و كم چنين يافتم از فريدون و جم

 نه كس اين شنيد از كهان و مهان چو تو شاه ننشست كس در جهان

 ورا گنج گاوان همى خواندند راندندهنگام جم چون سخن ه ب

 ميان كهان و ميان مهان چو گنجى پراگنده اى در جهان

 ز دريا گهر موج برخاستى درهاى درياستىه دلت گر ب

 خاكست گر در دم اژدهاسته ب ندانست كس در جهان كان كجاست

 كه ننگ آمدت اين سراى سپنج گنجه تو چون يافتى ننگريدى ب

 بديده نديدست كس بيشتر همانا كه چندين گهردريا ه ب

 همان گاو گوهر كران تا كران درويش بخشيدى اين گوهرانه ب

 تو آباد و پيروز و بخت از تو شاد پس از رفتنت نام تو زنده باد

 بنه سيه گردد و هم نيايد ب بسى دفتر خسروان زين سخن
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 ابا لشكر و ساز نخچير گاه بروز سديگر برون رفت شاه

 درگاه رفتند سيصد سواره ب بزرگان ايران ز بهر شكار

 ترك و ز رومى و از پارسىز  ابا هر سوارى پرستنده سى

 برفتند با ساز نخچير گاه پرستنده سيصد ز ايوان شاه

 ركابش همه زّر و پاالنش در ز ديبا بياراسته صد شتر

 ديبا بياراسته گاه راه ب ده اشتر نشستنگه شاه را

 برو تخت پيروزه همرنگ نيل پيش اندر آراسته هفت پيله ب

 نشستنگه شاه بهرام گور تخت زّر و بلور ۀهمه پاي

 زّرين كمرها و زّرين ستامه ب ابا هر يكى تيغ زن صد غالم

 همه بر سران افسر از گوهران صد اشتر بد از بهر رامشگران

 دو صد چرغ و شاهين گردن فراز ابا بازداران صد و شست باز

 آن بود بر چشم شاه ترگرامى پس اندر يكى مرغ بودى سياه

 چو زّر درخشنده بر الژورد منقار زرده چنگ و به سياهى ب

 رنگ پر از خون دو جامه دو چشمش ب نامه همى خواندش شاه طغرى ب

 يكى تخت با تاج بيجاده بود كه خاقان چينش فرستاده بود

 چهل ياره و سى و شش گوشوار يكى طوق زّرين زبرجد نگار

 نگينفرستاد و ياقوت سيصد  شتروار سيصد طرايف ز چين

 ببردند با شاه گيتى فروز پس بازداران صد و شست يوز

 

 پادشاهی بهرام گور

 رفتن بهرام گور به نخجیر و خواستن دختران برزین دهقان   – 12بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بدو اندر افگنده زنجير زر بياراسته طوق يوز از گهر

 همى تاجش از مشترى بر گذشت بيامد شهنشاه زين سان بدشت

 سوى آب دريا نهادند روى هر انكس كه بودند نخچير جوى

 فرخنده فاله بدان آب رفتى ب جهاندار بهرام هر هفت سال

 شهنشاه دريا پر از مرغ ديد نزديك دريا رسيده چو لشكر ب

 شكيبا نبد مرغ فرمانروا بزد طبل و طغرى شد اندر هوا

 شكارى چو نخچير بود او پلنگ زبون بود چنگال او را كلنگ

 چنگ آمدش بر دميده كلنگى ب سرانجام گشت از جهان ناپديد

 بازدار از پس اندر دمان يكى بپّريد بر سان تير از كمان

 آواز زنگه همى تاخت از پس ب دل شاه گشت از پريدنش تنگ

 بر آورده از گوشه باغ كاخ يكى باغ پيش اندر آمد فراخ

 نخچيرگاهه همى بود لشكر ب بشد تازيان با تنى چند شاه

 يكى جاى ديد از برش تند راغ باغه چو بهرام گور اندر آمد ب

 برو بر نشسته يكى مرد پير يكى آبگيرميان گلستان 

 همه باغ پر بنده و خواسته ياراستهه زمينش بديبا ب

 سر بر ز پيروزه تاجه نهاده ب سه دختر بر او نشسته چو عاج

 گيسو كمنده ابرو كمان و به ب باال بلنده رخ چون بهار و به ب

 بديشان نگه كرد بهرام گور يكى جام بر دست هر يك بلور

 ز باز و ز طغرى دلش تيره شد ديدارشان چشم او خيره شدز 

 رخ او شد از بيم چون شنبليد چو دهقان پر مايه او را بديد

 دل او شد از شاه ناشادكام نام به خردمند پيرى و 

 بر شاه شد خاك را بوسه داد برفت از بر حوض برزين چو باد

 گردان سپهر كام تو گر داده ب چنين گفت كاى شاه خورشيد چهر
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 بدين مرز من با سوارى دويست نيارمت گفتن كه ايدر بايست

 اگر شاد گردد بدين باغ شاه ماهه سر و نام برزين بر آيد ب

 كه امروز طغرى شد از من نهان برزين چنين گفت شاه جهانه ب

 كه مرغان چو نخچير بد او پلنگ دلم شد ازان مرغ گيرنده تنگ

 كه اكنون يكى مرغ ديدم سياه شاهه بر زين بچنين پاسخ آورد 

 همان چنگ و منقار او چون زرير ابا زنگ زّرين تنش همچو قير

 دسته بختت به بيايد هم اكنون ب زبن بر نشستبيامد بران گو

 زبن كن سراسر نگاهكه رو گو هم انگه يكى بنده را گفت شاه

 جهان باد شادكه همواره شاه  بشد بنده چون باد و آواز داد

 دارش بگيرد بدستكنون باز شاخى بر آويختسته كه طغرى ب

 و جفت ياركه اى بر زمين شاه بى چو طغرى پديد آمد آن پير گفت

 همه تاج داران ترا بنده باد پى مرزبان بر تو فرخنده باد

 چو آرام دل يافتى كام خواه بدين شادى اكنون يكى جام خواه

 فرود آمد و شادمان گشت پير آبگير شهنشاه گيتى بران

 همان گنج داران و گنجور اوى بيامد هم انگاه دستور اوى

 نخستين ز شاه جهان برد نام بياورد برزين مى سرخ و جام

 چو از خوردن نان بپرداختند بياورد خوان و خورش ساختند

 نهادند بر دست بهرام گور ازان پس بياورد جامى بلور

 خّط برتر كشيد ۀاز انداز بهرام بستند نبيدجهاندار 

 بيامد بهر جاى خمى نهاد چو برزين چنان ديد برگشت شاد

 چنين گفت كاى پر خرد مهتران چو شد مست برزين بدان دختران

 نه گردنكشى با سپاه آمدست بدين باغ بهرامشاه آمدست

 روىتو چنگ آور اى دختر ماه  گوىهال چامه پيش آور اى چامه
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 نهادند بر سر ز گوهر كاله نزديك شاهه برفتند هر سه ب

 سديگر خوش آواز لشكر شكن يكى پاى كوب و دگر چنگ زن

 ز باده تهى كرد و شد شادكام آواز ايشان شهنشاه جامه ب

 كه با تو بدين شادمانى زيند بدو گفت كاين دختران كيند

 كسى روزگار تومبيناد بى چنين گفت برزين كه اى شهريار

 پسنديده و دختران منند چنان دان كه اين دلبران منند

 سيم پاى كوبد شكن بر شكن و يكى چنگ زن گوىيكى چامه

 بدين سان كه بيند همى شهريار كردار خّرم بهاره چهارم ب

 شاه گوى ۀبپرداز دل چام بدان چامه زن گفت كاى ماه روى

 يكايك دل از غم بپرداختند بتان چامه و چنگ بر ساختند

 چنين گفت كاى خسرو ماه روى گوىنخستين شهنشاه را چامه

 بشادى همان خسرو گاه را نمانى مگر بر فلك ماه را

 بنازد بتو تخت شاه و تاج ديدار ماهى و باالى ساجه ب

 خنك آنك يابد ز موى تو بوى خنك آنك شبگير بيندت روى

 ابره همى فّر تاجت بر آيد ب ستبر ميان تنگ چون شير و باز و

 شادى بخندد دل از مهر توه ب گلنار ماند همى چهر توه ب

 شكارت نبينم همى جز هژبر دلت همچو دريا و رايت چو ابر

 همى آب گردد ز داد تو شير همى مو شكافى به پيكان تير

 همان بازوى زورمند ترا سپاهى كه بيند كمند ترا

 و گر چند باشد سپاهى گران جنگاوراندّرد دل و مغز ه ب

 بخورد آن گران سنگ جام بلور چو آن چامه بشنيد بهرام گور

 چشيده ز گيتى بسى گرم و سرد بدو گفت شاه اى سرافراز مرد

 گو شهرياران سر انجمن نيابى تو داماد بهتر ز من
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 كيوان بر افرازم اخترت راه ب بمن ده تو اين هر سه دخترت را

 بتو شاد بادا مى و ميگسار گفت برزين كه اى شهريار بدو

 كه دارد چنين زهره اندر نهان كه يارست گفت اين خود اندر جهان

 كه بپرستم اين تخت شاهنشهى مرا گر پذيرى بسان رهى

 همان فّر و اورنگ و بخت ترا پرستش كنم تاج و تخت ترا

 اندپاى چون بندهپيش تو بر ه ب اندهمان اين سه دختر پرستنده

 بدان سان كه از دور ديدش سه ماه پرستندگان را پسنديد شاه

 و زيباى تاج اندسزاوار تخت باالى ساجند و همرنگ عاجه ب

 كه اى شاه دشمن كش و شير گير بهرام پيره پس انگاه گفتش ب

 بد و نيك با شهريار جهان بگويم كنون هرچ هستم نهان

 ز افگندنى و پراگندنى گستردنىز پوشيدنى هم ز 

 يوان من بنده گر بيش نيسته با همانا شتر بار باشد دويست

 كزان دختران را بود نيك بخت همان ياره و طوق و هم تاج و تخت

 كه چيزى كه دارى تو اندر نهفت ز برزين بخنديد بهرام و گفت

 گراىتو با جام مى سوى رامش  جاىه بمان تا بباشد هم انجا ب

 براه كيومرث و هوشنگ شاه بدو پير گفت اين سه دختر چو ماه

 همه هر سه زنده براى تواند ترا دادم و خاك پاى تواند

 فرانك دوم و سيوم شنبليد مهين دخترم نام ماه آفريد

 ز بانو زنان نيز بگزيدشان پسنديدشان شاه چون ديدشان

 پسنديد چون ديد بهرامشاه برزين چنين گفت كاين هر سه ماهه ب

 بيارد ز لشكر يكى نامدار بفرمود تا مهد زّرين چهار

 ز رومى همان خادم آورد شست چو هر سه مه اندر عمارى نشست

 همى بود تا مست تر گشت شاه مشكوى زّرين شدند اين سه ماهه ب
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 گزارجهاندار و دانا و نيزه بدو گفت برزين كه اى شهريار

 نيايش كنم خاك درگاه را زيم شاه را تا اميكى بنده

 ببرد و بياراست درگاه را شاه را ۀيكى بنده تازان

 جز از تازيانه نبودى نشان سپه را ز ساالر گردنكشان

 دوان پيش رفتى و بردى نماز چو ديدى كسى شاخ شيب دراز

 چو خّرم شد اندر عمارى نشست همى بود بهرام تا گشت مست

 عنبر آگين خويش ۀسوى خان مشكوى زّرين خويشه بيامد ب

 بسى خورد و بخشيد و شادى نمود چو آمد يكى هفته آنجا ببود
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 به با سوارى هزارخود و روز بهشتم بيامد بدشت شكار

 ز قربان كمان كيان بركشيد همه دشت يك سر پر از گور ديد

 ز يزدان پيروز گر كرد ياد زه بر نهاده دو زاغ كمان را ب

 ز كشتن بروى اندر آورده روى بهاران و گوران شده جفت جوى

 ز خونشان شده لعل روى زمين همى پوست كند اين از ان آن ازين

 مستى جدا شد يك از يك دگره ب بود بهرام تا گور نرهمى 

 يكى ماده را اندر آورد زير چو پيروز شد نّره گور دلير

 بخنديد چون گور شد شادمان زه داشت بهرام جنگى كمانه ب

 گذر كرد بر گور پيكان و پر بزد تير بر پشت آن گور نر

 بر فروخت دل لشكر از زخم او نر و ماده را هر دو بر هم بدوخت

 بران شهريار آفرين گستريد ز لشكر هر انكس كه آن زخم ديد

 همه روزگاران تو سور باد كه چشم بد از فّر تو دور باد

 كه هم شاه و هم خسرو و هم گوى بمردى تو اندر زمانه نوى

 

  

 پادشاهی بهرام گور

 هنر نمودن بهرام گور به نخجیر  – 13بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بديدش يكى بيشه تنگ را و زان جا بر انگيخت شبرنگ را

 كمان را بزه كرد و اندر كشيد دو شير ژيان پيش آن بيشه ديد

 گذر كرد تا پّر و پيكان بخاك بزد تير بر سينه شير چاك

 با گردرانش ببستبر شير  بر ماده شد تيز بگشاد دست

 نبد تيز پيكان او كّر بود بود پرّ چنين گفت كان تير بى

 كه اى نامور شهريار زمين سپاهش همى خواندند آفرين

 چو تو شاه بر تخت شاهنشهان نديد و نبيند كسى در جهان

 پى كوه خارا ز بن بر كنى تو شير افگنى پرچو با تير بى

 ز لشكر هر انكس كه بد نيك خواه شاهبدان مرغزار اندرون راند 

 شبانان گريزان ز بيم گزند يكى بيشه ديدند پر گوسفند

 بر او دويد از پى نام را يكى سر شبان ديد بهرام را

 كه آرد بدين جاى ناسودمند بدو گفت بهرام كاين گوسفند

 ز گيتى من آيم بدين مرغزار بدو سر شبان گفت كاى شهريار

 دشت اندر آوردم از كوه دوشه ب گوهر فروش همين گوسفندان

 بپيچد همى از نهيب گزند توانگر خداوند اين گوسفند

 همان زّر و سيمست و هم زيورست خروار با نامور گوهرسته ب

 سر جعد زلفش شكن بر شكن ندارد جز از دخترى چنگ زن

 كسى مردم پير ازين سان نديد نخواهد جز از دست دختر نبيد

 

 پادشاهی بهرام گور

 خواستن بهرام گور دختر گوهرفروش را   – 14بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( )ه شاهناممتن 
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 مر او را كجا ماندى دستگاه اگر نيستى داد بهرامشاه

 همان موبدش نيست بيدادگر زره شهنشاه گيتى نكوشد ب

 كه او را خداى جهان باد پشت نگويى مرا كاين ددان را كه كشت

 تبه شد به پيكان مرد دلير بدو گفت بهرام كاين هر دو شير

 با يار هفتسوارى سرافراز  چو شيران جنگى بكشت او برفت

 پديدار كن راه و بر ما مپوش كجا باشد ايوان گوهر فروش

 دهى تازه پيش اندر آيدت نو بدو سر شبان گفت ز ايدر برو

 نزديكى كاخ بهرامشاهه ب شهر آيد آواز زان جايگاهه ب

 جشن آيد آن مرد با دستگاهه ب چو گردون بپوشد حرير سياه

 گوش آيدت نوش و آواز چنگه ب گر ايدونك باشدت لختى درنگ

 خسرو آراى خواست ۀيكى جام چو بشنيد بهرام باالى خواست

 همانا پر از آرزو شد سرش جدا شد ز دستور و ز لشكرش

 دهه كه اكنون شود شاه ايران ب چنين گفت با موبدان روزبه

 همه سوى گفتار داريد گوش نشيند بدان خان گوهر فروش

 بر سرش تاج زر گماننهد بى دخترش از پدربخواهد همان 

 شب تيره زو جفت گيرد گريز نيابد همى سيرى از خفت و خيز

 دسته شهنشاه زين سان كه باشد ب شبستان مر او را فزون از صدست

 همه بر سران افسر از گوهران كنون نه صد و سى زن از مهتران

 رومى گهردرفشان ز ديباى  ابا ياره و تاج و با تخت زر

 دستگاهكزيشان يكى نيست بى مشكوى شاهبه شمردست خادم 

 بسالى بريشان رود باژ روم همى باژ خواهد ز هر مرز و بوم
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 دريغ آن رخ مجلس آراى شاه دريغ آن بر و كتف و باالى شاه

 يك تير برهم بدوزد دو گوره ب باالى و زوره نبيند چنو كس ب

 بزودى شود سست چون پرنيان خيز زنانتبه گردد از خفت و 

 لب الژورده بتن سست گردد ب كند ديده تاريك و رخساره زرد

 سپيدى كند در جهان نااميد ز بوى زنان موى گردد سپيد

 ز كار زنان چند گونه بالست جوان را شود گوژ باالى راست

 گر افزون بود خون بود ريختن يك ماه يك بار آميختنه ب

 ببايد جوان خردمند را بار از بهر فرزند راهمين 

 خون كندیز سستى تن مرد ي چو افزون كنى كاهش افزون كند

 يكى گفت خورشيد گم كرد راه ايوان شاهه برفتند گويان ب

 پرستنده يك تن ز بهر ستور رفت بهرام گور گونشب تيره

 بشد شاه تا خان گوهر فروش گوشه چو آواز چنگ اندر آمد ب

 درنگسوى خان بازارگان بى آواز چنگه همى تاخت باره ب

 خداوند خورشيد را يار خواست بزد حلقه را بر در و بار خواست

 زدن در شب تيره از بهر چيست مهربان گفت كيست ۀپرستند

 بيامد سوى دشت نخچيرگاه چنين داد پاسخ كه شبگير شاه

 بيچارگىازو بازگشتم به  بلنگيد در زير من بارگى

 بدزدد كسى من شوم چاره جوى كوىه چنين اسپ و زّرين ستامى ب

 كه مردى همى خواهد از ما نهفت دهقان بگفته بيامد كنيزك ب

 بدزدند از ايدر شود كار خام زّرين ستامه همى گويد اسپى ب

 بهرام گفت اندر آى اى پسره ب چنين داد پاسخ كه بگشاى در

 پرستنده هر جاى برپاى ديد چنان جاى ديدچو شاه اندر آمد 

 بخوبى توى بنده را رهنماى چنين گفت كاى دادگر يك خداى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  44
 

 
 

 

 مباد آز و گردنكشى دين من مبادا جز از داد آيين من

 ما شاد باده دل زيردستان ب همه كار و كردار من داد باد

 پس از مرگ روشن بود ياد من گر افزون شود دانش و داد من

 چنگ و نوش ۀبمانند با نال همه زيردستان چو گوهر فروش

 ز در دختر ميزبان را بديد باالى ايوان رسيده چو آمد ب

 بيامد خم آورد باالى راست چو دهقان و را ديد بر پاى خاست

 همه بد سگاالن ترا بنده باد بدو گفت شب بر تو فرخنده باد

 ميزبان گشت شادز ديدار او  نهالى بيفگند و مسند نهاد

 برو خوردنيها از ان سان كه بود گرانمايه خوانى بياورد زود

 بفرمود تا اسپ او را ببست بيامد يكى مرد مهتر پرست

 يكى جاى ديگر بياراستند پرستنده را نيز خوان خواستند

 نهادند و بنشست نزديك شاه را يكى زير گاه همان ميزبان

 بهرام گفت اى گو مرزبانه ب پوزش بياراست پس ميزبانه ب

 فداى تو بادا تن و جان من توى ميهمان اندرين خان من

 كه يابد چنين تازه رو ميزبان بدو گفت بهرام تيره شبان

 بخواب خوش آرام بايد گرفت چو نان خورده شد جام بايد گرفت

 دل ناسپاسان بود پر هراس يزدان نبايد بود ناسپاسه ب

 ز ديدار مهمان همى خيره گشت آبدستان و تشتكنيزك ببرد 

 مى رامش و نام و آرام خواسته ب چو شد دست شسته مى و جام خواست

 مى سرخ و جام و گل و شنبليد كنيزك بياورد جامى نبيد

 مشك و گالبش بشسته بخورد و ب جام از نخسته بيازيد دهقان ب

 را چيست نام بدو گفت ميخواره بهرام داد آن دالراى جامه ب

 بهرام شاهت گروگان كنمه ب هم اكنون بدين با تو پيمان كنم
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 بدو گفت نامم گشسپ سوار فراوان بخنديد زو شهريار

 نه از بهر جاى درنگ آمدم آواز چنگ آمدمه من ايدر ب

 آسمان اندر آرد سرمه همى ب بدو ميزبان گفت كاين دخترم

 و لشكر شكن گويستچامههمان  همو ميگسارست و هم چنگ زن

 همو ميگسار و دالرام بود دالرام را آرزو نام بود

 پيش گشسپ آى با بوى و رنگه ب بسرو سهى گفت بردار چنگ

 خرامان بسان بت برهمن بيامد بر پادشا چنگ زن

 شهريار ۀهر چيز ماننده ب بهرام گفت اى گزيده سواره ب

 پدر ميزبانست و گنجور تست چنان دان كه اين خانه بر سور تست

 سرت برتر از ابر بارنده باد شبان سيه بر تو فرخنده باد

 درنگيكى چامه بايد مرا بى بدو گفت بنشين و بردار چنگ

 گروگان كند پيش مهمان روان شود ماهيار ايدر امشب جوان

 نخستين خروش مغان در گرفت زن چنگ زن چنگ در بر گرفت

 تو گفتى بنالد همى چنگ زار خود ماهيار دگر چامه را باب

 همه خانه وى سمن بوى گشت گشت گوىچو رود بريشم سخن

 چو سرو سهى بر لب جويبار پدر را چنين گفت كاى ماهيار

 زبان گرم گوى و دل آزرم جوى چو كافور كرده سر مشكبوى

 دانش روان تو پرورده باده ب هميشه بدانديشت آزرده باد

 منم چون پرستار نام آرزوى فريدون آزاده خوىتوى چون 

 جنگ اندرون چيره بيند سپاهه ب ز مهمان چنان شاد گشتم كه شاه

 ابا چامه و چنگ ناالن گذشت چو اين گفته شد سوى مهمان گذشت

 بلند اختر و يك دل و كينه كش مهمان چنين گفت كاى شاه فشه ب

 دالرام راخنيده سوار  كسى كو نديدست بهرام را
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 كسه جز او را نمانى ز لشكر ب روى تو بسه نگه كرد بايد ب

 خرامان شده سرو همچون تذرو ميانت چو غروست و باال چو سرو

 بناورد خشت افگنى بر دو ميل تن ژنده پيله دل نّره شير و به ب

 مى برگ گل را بشسته تو گويى ب گلنار ماند درسته رخانت ب

 ه بيستونبپاى اندر آرى ك   كردار ران هيونه دو بازو ب

 روز نبرده نديد و نبيند ب تو آنى كجا چشم كس چون تو مرد

 همه ساله زنده براى تو باد تن آرزو خاك پاى تو باد

 ز ديدار و باال و آهنگ اوى جهاندار ازان چامه و چنگ اوى

 كه گفتى دلش گشت گنج بال بروبر از آن گونه شد مبتال

 چنين گفت با ميزبان شهريار در پيش او مست شد ماهيار چو

 چو خواهى كه يابى بداد آفرين آيين و دينه من ده به كه دختر ب

 كزين شير دل چند خواهى نثار چنين گفت با آرزو ماهيار

 بر آسودگى سودمند آيدت نگه كن بدو تا پسند آيدت

 نيك خوىكه اى باب آزاده و  چنين گفت با ماهيار آرزوى

 همالم گشسپ سوارست و بس كسه مرا گر همى داد خواهى ب

 چو جانست با او نشستن دمى بهرام ماند همىه تو گويى ب

 بهرام گفت اى سوار نبرده ب گفتار دختر بسنده نكرده ب

 همان دانش و كوشش و راى اوى ژرفى نگه كن سراپاى اوىه ب

 بهترست ار نشست ازو آگهى نگه كن بدو تا پسند تو هست

 گفتن مرا راى كم بيش نيسته ب بدين نيكوى نيز درويش نيست

 شهريار ۀفزون آيد از بدر اگر بشمرى گوهر ماهيار

 مكن سرسرى امشب آرام گير گر او را همى بايدت جام گير

 بويژه كسى كو بود ارجمند مستى بزرگان نبستند بنده ب
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 نامداران بر آيد ز خوابسر  بمان تا بر آرد سپهر آفتاب

 شكيبا دل و چيز خواننده را بياريم پيران داننده را

 نه آيين شاه آفريدون بود شب تيره از رسم بيرون بود

 وگر نيز كارى نو آراستن نه فّرخ بود مست زن خواستن

 زدن فال بد راى و راه بدست ستبدو گفت بهرام كاين بيهده

 تو اين فال بد تا توانى مزن زنپسند منست امشب اين چنگ 

 گفتار و خوىه پسنديدى او را ب چنين گفت با دخترش آرزوى

 امدل هست چون ديدهه جان و به ب امبدو گفت آرى پسنديده

 جنگست با ماهياره نه گردون ب يزدان سپاره بكن كار زان پس ب

 چنان دان كه اندر نهفت ويى بدو گفت كاكنون تو جفت ويى

 چو شب روز شد كار او گشت راست بدو داد و بهرام گورش بخواست

 سرايش همه خفته بد چار سوى خويش رفت آرزوى ۀسوى حجر

 همى ساخت كار گشسپ سوار جاى دگر ماهياره بيامد ب

 يكى را بتاز از پس گوسفند پرستنده را گفت درها ببند

 سرهبره نيز پرورده بايد  برهنبايد كه آرند خوان بى

 همى باش پيش گشسپ سوار چو بيدار گردد فقاع و يخ آر

 چنان كن كه بويا بود جاى خواب يكى جام كافور بر با گالب

 نتابد مى اين پير گوهر فروش من از جام مى همچنانم كه دوش

 تن آسانى و خواب در بر كشيد بگفت اين و چادر بسر بر كشيد

 كردار درياى عاجه زمين شد ب چو خورشيد تابنده بفراخت تاج

 ماهيار ۀبياويخت از خان شهريار ۀپرستنده تازان

 بجستند زان تازيانه نشان سپه را ز ساالر گردنكشان

 كجا همچنان بر در شاه بر درگاه بره سپاه انجمن شد ب
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 برفتند و بردند پيشش نماز هر انكس كه تازانه دانست باز

 كمردار بسيار و ژوپين و ران گرانچو دربان بديد آن سپاه 

 سر پير از خواب بيدار كرد بيامد بر خفته بر سان گرد

 نه هنگام خوابست و جاى نشست بدو گفت برخيز و بگشاى دست

 خانه و مان تو نوابدين بى كه شاه جهانست مهمان تو

 جوشه ز گفتار دربان بر آمد ب يكايك دل مرد گوهر فروش

 پى شهر ياران چه جويى همى را چه گويى همىبدو گفت كاين 

 خروشان از انجاى بر پاى جست همان چون ز گوينده بشنيد مست

 نگويد خردمند مرد كهن ز دربان بر آشفت و گفت اين سخن

 ترا بر زمين شاه ايران كه كرد ديده مردپرستنده گفت اى جهان

 فروزكه پيدا نبد هور گيتى  بيامد پرستنده هنگام روز

 بهر جاى گوهر برو بافته زر تافتهه يكى تازيانه ب

 بدان سو كه باشد گذرگاه ما بياويخت از پيش درگاه ما

 بپيچيد بيدار مرد كهن ز دربان چو بشنيد يك سر سخن

 چرا بودم و دخترم مى پرست كه من دوش پيش شهنشاه مست

 بدو گفت كاى ماه آزاده خوى آرزوى ۀبيامد سوى حجر

 بيامد سوى خان گوهر فروش شهنشاه بهرام بود آنك دوش

 راهه عنان تافتست از كهن دژ ب همى آمد از دشت نخچيرگاه

 بنه بر سر افسر چنان هم كه دوش كنون خيز و ديباى چينى بپوش

 سه ياقوت سرخ از در شهريار نثارش كن از گوهر شاهوار

 دست كرده بكشدو تايى برو  چو بينى رخ شاه خورشيد فش

 ورا چون روان و تن خويش دار مبين مر و را چشم در پيش دار

 زرم گوىسخنهاى با شرم و با چو پرسدت با او سخن نرم گوى
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 جاى پرستنده بنشاندمه ب من اكنون نيايم اگر خواندم

 كه اندر تنم خرد باد استخوان خوانه بسان هماالن نشستم ب

 به پير و جوان از مى آيد گناه شاهه كه من نيز گستاخ گشتم ب

 كه بيدار شد شاه روشن روان هم انگه يكى بنده آمد دوان

 باغ اندر آمد سر و تن بشسته ب چو بيدار شد ايمن و تن درست

 ز يزدان دلى پر ز اميد شد نيايش كنان پيش خورشيد شد

 يكى جام مى خواست از مى پرست جاى نشسته و ز انجا بيامد ب

 راهه بفرمودشان بازگشتن ب چو از كهتران آگهى يافت شاه

 همى بودش از آرزوى آرزوى بفرمود تا رفت پيش آرزوى

 پرستنده با تاج و با گوشوار برفت آرزو با مى و با نثار

 بخنديد زو شاه و برگشت شاد دو تا گشت و اندر زمين بوس داد

 بگذاشتى مرا مست كردى و بدو گفت شاه اين كجا داشتى

 نثار زنان بهر ديگر كس است همان چامه و چنگ ما را بس است

 ز رزم و سر نيزه و زخم شاه بيار آنك گفتى ز نخچير گاه

 كجا شد كه ما مست گشتيم دوش ازان پس بدو گفت گوهر فروش

 همى از دل شاه خيره بماند چو بشنيد دختر پدر را بخواند

 پيش شهنشاه خورشيدفشه ب كشه بيامد پدر دست كرده ب

 بزرگا سترگا گوا موبدا بدو گفت شاها ردا بخردا

 نبايد گزيدن جز از خامشى كسى كو خرد دارد و باهشى

 مایگمانم كه ديوانه پندار  ماینهكار ز نادانى آمد گ

 درفشان كنى روز و ماه مرا سزد گر ببخشى گناه مرا

 بخردان نشمردشهنشاهم از  خردبى ۀمنم بر درت بند

 خردمند چيزى نگيرد بدست چنين داد پاسخ كه از مرد مست
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 نبايد كه يابد ز مى رنگ و بوى كسى را كه مى انده آرد بروى

 همى ز آرزو اين سخن بشنوى مستى نديدم ز تو بدخوىه ب

 بگويد همان الله اندر سمن تو پوزش بران كن كه تا چنگ زن

 پى روز ناآمده نشمريم خوريمبگويد يكى تا بدان مى 

 بياورد خوان و بر آراست كار زمين بوسه داد آن زمان ماهيار

 بياوردشان مرد پاكيزه راى پاىه بزرگان كه بودند بر در ب

 روىه ز مهمان بيگانه پر چين ب سوى حجره خويش رفت آرزوى

 ستاره پديد آيد از گرد ماه همى بود تا چرخ پوشد سياه

 زر پيكرش بر نشاند كرسىه ب خورده شد آرزو را بخواند چو نان

 بدان چامه كز پيش فرمود شاه بفرمود تا چنگ برداشت ماه

 كه بگذارد از نام تو بيشه شير چنين گفت كاى شهريار دلير

 همان روى چون الله اندر چمن توى شاه پيروز و لشكر شكن

 بر فلك ماه نيست ديدار توه ب باالى تو بر زمين شاه نيسته ب

 جنگ اندر آورد گاه تراه ب سپاهى كه بيند سپاه ترا

 بلندى ندانند باز از نشيب بدّرد دل و مغزشان از نهيب

 جام دمادم شدنده ز خردك ب هم انگه چو از باده خّرم شدند

 دهه گزيدند جايى مر او را ب بهبيامد بر پادشا روز

 چهر و همه دلگسلهمه ماه  بفرمود بهرام خادم چهل

 از يشان همى تازه شد مرز و بوم رخ روميان همچو ديباى روم

 ز گوهر كاله نهاده بسر بر مشكوى شاهه بشد آرزو تا ب

 گشاده دل و شاد از ايوان مه بهبيامد شهنشاه با روز

 سوى بتان سمن بوى خويشه ب مشكوى خويشه همى راند گويان ب
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 بيامد سوى دشت نخچير گاه بخفت آن شب و بامداد پگاه

 دشته چنان شد كه يك ماه ماند او ب لشكر گذشت راههمه راه و بى

 ز نخچير دشتى بپرداختند ساختند هاخيمه سرا پرده و

 مى و گوشت نخچير و چنگ و رباب كسى را نيامد بران دشت خواب

 تر و خشك هيزم بسى سوختند بيابان همى آتش افروختند

 كسى كش ز دينار بايست بهر برفتند بسيار مردم ز شهر

 بيابان ز لشكر همى بر فروخت همى بود چندى خريد و فروخت

 همى يافت خواهنده چندان كباب نخچير دشت و ز مرغان آبز 

 بر كودك خرد و مهمان خويش خروار تا خان خويشه كه بردى ب

 همى با بتان راى خواب آمدش چو ماهى بر آمد شتاب آمدش

 ز گرد سواران نديدند راه بياورد لشكر ز نخچير گاه

 الژوردچنين تا رخ روز شد  كردار گرده همى رفت لشكر ب

 پر از برزن و كوى و بازار گاه راهه يكى شارستان پيشش آمد ب

 گذارند و ماند خود او يك تنه بفرمود تا لشكرش با بنه

 سر اندر كشيد و همى رفت راست بپرسيد تا مهتر ده كجاست

 بيامد خداوند و بردش نماز شكسته درى ديد پهن و دراز

 ميان ده اين جاى ويران چراست بپرسيد كاين خان ويران كراست

 همين بخت بد رهنماى منست خداوند گفت اين سراى منست

 

 پادشاهی بهرام گور

 داستان بهرام گور با فرشیدورد کدیور و مرد خارکن  – 15بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نه دانش نه مردى نه پا و نه پر نه گاوستم ايدر نه پوشش نه خر

 بدين خانه نفرين به از آفرين مرا ديدى اكنون سرايم ببين

 جهاندار را سست شد دست و پاى ز اسپ اندر آمد بديد آن سراى

 يكى طاق بر پاى و جاى بلند همه خانه سرگين بد از گوسفند

 فراز آور اى مرد مهمان پرست بدو گفت چيزى ز بهر نشست

 خيره چرا خندى اى مرزبانه ب چنين داد پاسخ كه بر ميزبان

 مگر مرد مهمان ستودى مرا گر افگندنى هيچ بودى مرا

 گستردنى نه پوشيدنى و نه نه افگندنى هست و نه خوردنى

 نواستكه ايدر همه كارها بى بجاى دگر خانه جويى رواست

 كه تا برنشينم برو اندكى ورا گفت بالش نگه كن يكى

 همانا ترا شير مرغ آرزوست بدو گفت ايدر نه جاى نكوست

 چنان چون بيابى يكى نان نرم پس انگاه گفتش كه شير آر گرم

 خوردى و گشتى ازو شادمانكه  چنين داد پاسخ كه ايدون گمان

 اگر چند جانم به از نان بدى اگر نان بدى در تنم جان بدى

 كه آمد بخان تو سرگين فگند بدو گفت گر نيستت گوسفند

 مرا سر ز گفتار تو خيره شد چنين داد پاسخ كه شب تيره شد

 خداوند آن خانه دارد سپاس يكى خانه بگزين كه يابى پالس

 كه بستر كند شب ز برگ درخت نزديكى شور بخته چه باشى ب

 نبايد كه آيد ز دزدت نهيب زر بر ركيبه زر تيغ دارى به ب

 بهر كار چون من تو رنجور باش ز يزدان بترس و ز من دور باش

 گذرگاه دزدان و شيران بود چو خانه برين گونه ويران بود

 من ببردى كنون نيستى زير بدو گفت اگر دزد شمشير من

 كه در خان من كس نيابد سپنج كديور بدو گفت زين در مرنج
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 چه باشى بپيشم همى خيره خير بدو گفت شاه اى خردمند پير

 ببخشاى اى مرد آزاد مرد چنانچون گمانم هم از آب سرد

 پيش است كمتر ز پرتاب تيره ب كديور بدو گفت كان آبگير

 خانه چيز نوابدين بىچه جويى  بخور چند خواهى و بردار نيز

 ز پيرى فرو مانده از كار كرد همانا بديدى تو درويش مرد

 ندارى مكن جنگ با لشكرى چنين داد پاسخ كه گر مهترى

 نه بوم و نه پوشش نه خواب و نه خورد چه نامى بدو گفت فرشيد ورد

 چرا نان نجويى بدين نام خويش بدو گفت بهرام با كام خويش

 سر آيد مگر بر من اين روزگار گفت كز كردگاركديور بدو 

 ويران خويش توببينم مگر بى نيايش كنم پيش يزدان خويش

 كه هرگز نبينى مهى و بهى چرا آمدى در سراى تهى

 كه بگريخت ز آواز او شهريار زاره بگفت اين و بگريست چندان ب

 دمادم بيامد پس او سپاه راهه بخنديد زان پير و آمد ب

 پيش اندر آمد يكى خارستانه ب چو بيرون شد از نامور شارستان

 ز لشكر بشد پيش او شهريار تبر داشت مردى همى كند خار

 كرا دانى اى دشمن خارستان بدو گفت مهتر بدين شارستان

 و خورد خواببماند همه ساله بى چنين داد پاسخ كه فرشيدورد

 استر بود زين شمارهمان اسپ و  مگر گوسفندش بود صد هزار

 تن بر مه پوسته كه مه مغز بادش ب زمين پر ز آگنده دينار اوست

 نه فرزند و خويش و نه بار و بنه شكم گرسنه مانده تن برهنه

 يكى خانه بومش كند پر گهر زره اگر كشتمندش فروشد ب

 خود او نان ارزن خورد با پنير شيره شبانش همى گوشت جوشد ب

 از ويست هم بر تن او ستم همه نديدست هرگز بدو جامه 
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 كه گر گوسفندش ندانى شمار چنين گفت با خار زن شهريار

 شمارش بتو گفت كى يارد اوى بدانى همانا كجا دارد اوى

 ازان خواسته كس نداند شمار چنين گفت كاى رزم ديده سوار

 بدو گفت كاكنون شدى ارجمند بدان خارزن داد دينار چند

 راهه بيايد يكى مرد دانا ب بفرمود تا از ميان سپاه

 سوارى دلير و دالرام بود كجا نام آن مرد بهرام بود

 گزين كرده شايسته مردان كار فرستاد با نامور سى سوار

 بدان سان كه دانست كردن شمار دبيرى گزين كرد پرهيزگار

 دروهمى خار كندى كنون زر  بدان خار زن گفت ز ايدر برو

 بدين مردمان راه بنماى راست ازان خواسته ده يكى مر تراست

 نيروى تنه گرا زنده مردى ب دالفروز بد نام آن خارزن

 كه با باد بايد كه گردى تو جفت گرانمايه اسپى بدو داد و گفت

 درگاه پيروز شده چو آمد ب دالفروز بد گيتى افروز شد

 گوسفند از عدد بر گذشتهمى  بياورد لشكر بكوه و بدشت

 بهر كاروان بر يكى ساروان شتر بود بر كوه ده كاروان

 ز پشم و ز روغن ز كشك و پنير ز گاوان ورز و ز گاوان شير

 گيتى ندانست نامه كس او را ب همه دشت و كوه و بيابان كنام

 خمه همان روغن گاو در سم ب بيابان سراسر همه كنده سم

 شتر وار بد بر لب جويبار ترف سيصد هزارز شيراز و ز 

 بنزد شهنشاه بهرام گور يكى نامه بنوشت بهرام هور

 كه اويست پيروز و پروردگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 را نگونسار كرد كه كيش  بدى دگر آفرين بر شهنشاه كرد

 ز تو شاد يك سر كهان و مهان چنين گفت كاى شهريار جهان
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 ازين خامشى گنج كيفر برد دادت همى بگذرد كز اندازه

 تازه به هادل شاه ز انديشه اندازه بهه همه كار گيتى ب

 نه در بزمگاه و نه اندر نبرد ورديكى گم شده نام فرشيد

 ميان كهان و ميان مهان ندانست كس نام او در جهان

 چيزى سپاسه ندانست كردن ب نه خسرو پرست و نه يزدان شناس

 تهى دست و پر غم نشسته نهان چنين خواسته گسترد در جهان

 منه پند گفتار من بر گناه به بيداد ماند همى داد شاه

 سيوم سال را گردد آراسته پى افگن يكى گنج زين خواسته

 برين كوه آباد بنشاندم دبيران داننده را خواندم

 نويسنده را پشت برگشت كوز شمارش پديدار نامد هنوز

 ورا زّر و گوهر فزونست زين چنين گفت گوينده كاندر زمين

 بدان تا چه فرمان دهد پيشگاه راهه برين كوهسارم دو ديده ب

 بمان زنده تا نام تارست و پود ز من باد بر شاه ايران درود

 بدان تا برد نامه نزديك شاه راهه هيونى بر افگند پويان ب

 بدلش اندر افتاد زان كار شور گورچو آن نامه بر خواند بهرام 

 بروهاى جنگى پر از تاب كرد دژم گشت و ديده پر از آب كرد

 قلم خواست رومى و چينى حرير بفرمود تا پيش او شد دبير

 خداوند پيروز و به روزگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 خداوند ديهيم شاهنشهى خداوند دانايى و فّرهى

 همين مرد را رنج ننمودمى بودمى نبشت آن كه گر دادگر

 بد رهنمونه نبد هم كسى را ب نياورد گرد اين ز دزدى و خون

 دل در هراسه ز يزدان نبودش ب همين بد كه اين مرد ب د ناسپاس

 دل و جان ز افزون شدن كاسته يكى پاسبان بد برين خواسته



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  56
 

 
 

 

 ناسودمندچو باشد به بيكار و  بدين دشت چه گرگ و چه گوسفند

 چنگه كزو خورد و پوشش نيايد ب زير زمين در چه گوهر چه سنگه ب

 نبنديم دل در سراى سپنج نسازيم ازان رنج بنياد گنج

 همان ايرج و سلم و تور از مهان فريدون نه پيداست اندر جهان

 جزين نامداران كه داريم ياد قبادهمان جّم و كاوس با كى

 نبد دادگر ناجوانمرد بود درد بود پدرم آنك زو دل پر از

 بدين با خداوند پيكار نيست كسى زين بزرگان پديدار نيست

 ببخش و مبر زان بيك چيز دست تو آن خواسته گرد كن هرچ هست

 كه از بد همى دير يابد جواز كسى را كه پوشيده دارد نياز

 چشم گرانمايگان خوار گشته ب همان نيز پيرى كه بيكار گشت

 كنون ماند با درد و با باد سرد دگر هرك چيزيش بود و بخورد

 بازارگانى كسش يار نيسته ب كسى را كه نامست و دينار نيست

 و سيم زرّ پدر مرده و مانده بى دگر كودكانى كه بينى يتيم

 اندكوششكه كارى ندانند و بى اندپوششو بى شوىزنانى كه بى

 بر افروز جان و روان كاسته خواستهبريشان ببخش اين همه 

 همه داد و پرهيزگاريت باد تو با آنك رفتى سوى گنج باد

 درده بدو مان همى تا نماند ب وردنهان كرده دينار فرشيد

 چو بايست كردن همى در مغاك مر او را چه دينار و گوهر چه خاك

 همان داد و پرهيز كار تو باد سپهر گراينده يار تو باد

 راهه فرستاده برگشت و آمد ب نهادند بر نامه بر مهر شاه
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 باغ بهار اندر آرد رهىه ب بفرمود تا تخت شاهنشهى

 نهادند زير گل فشان درخت فرمان ببردند پيروزه تخته ب

 پاليز رفتند با مهترانه ب مى و جام بردند و رامشگران

 مردم بود روزگاره كه خّرم ب چنين گفت با راى زن شهريار

 اگر چند با برز و باال شويم دخمه درون بس كه تنها شويمه ب

 ايوانهاپاى آورد كاخ و ه ب همه بسترد مرگ ديوانها

 ابا خويشتن نام نيكى ببرد ز شاه و ز درويش هر كو بمرد

 كه گنج درم بهر ديگر كس است ما بر بس استه ز گيتى ستايش ب

 چو خواهى كه اين خورده نگزايدت و راستى بايدت آزارىبى

 بسى روز بر شادمانى گذشت كنون سال من رفت بر سى و هشت

 دله غم روز مرگ اندر آيد ب چو سال جوان بر كشد بر چهل

 ببايد گسستن ز شادى اميد چو يك موى گردد بسر بر سپيد

 كافور بر تاج ناخوب گشته ب چو كافور شد مشك معيوب گشت

 ياله چو لختى شكست اندر آيد ب همى بزم و بازى كنم تا دو سال

 نباشم ز گفتار او ناسپاس شوم پيش يزدان بپوشم پالس

 ز بادى كه بد بهره برداشتم روز بگذاشتمبشادى بسى 

 ز مى جام زّرين ندارم تهى كنون بر گل و نار و سيب و بهى

 شود آسمان همچو پشت پلنگ چو بينم رخ سيب بيجاده رنگ

 

 پادشاهی بهرام گور

 و کشتن شیران هرفتن بهرام گور به نخجیرگا  – 16بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  58
 

 
 

 

 مى سرخ چون غمگسارى بود برومند و بويا بهارى بود

 زمين سبزه و آبها الژورد هوا راست گردد نه گرم و نه سرد

 نخچير بايد شدن سوى جزه ب با مهرگانى بپوشيم خزچو 

 كه اندر جهان يادگارى كنيم بدان دشت نخچير كارى كنيم

 دل شير نر گيرد و رنگ ببر كنون گردن گور گردد ستبر

 راه درازه نبايد كشيدن ب سگ و يوز با چرغ و شاهين و باز

 يك زمان تاختننباشيم بى كه آن جاى گرزست ست و تير و كمان

 شده چون بن نيزه باالى گز زير جز امبيابان كه من ديده

 شكارى بود گر بمانيم دير بران جايگه نيز يابيم شير

 برآمد جهان شد پر از لشكرى همى بود تا ابر شهريورى

 سوى شاه ايران نهادند روى لشكرى جنگجوى ىاز هر گوشه

 نخچير دارد نشانكسى كو ز  از يشان گزين كرد گردنكشان

 سواران شمشير زن ده هزار دشت شكاره بياورد لشكر ب

 همان خيمه و آخر و چارپاى ببردند خرگاه و پرده سراى

 برفتند هر جاى كندند چاه پيش سپاهه همه زيردستان ب

 كنند از بر چرخ چينى سطرخ بدان تا نهند از بر چاه چرخ

 نخچيرگاهه ويژگان تا بخود و  پس لشكر اندر همى تاخت شاه

 همه بيشه از شير پر شور ديد بيابان سراسر پر از گور ديد

 كه از شير بر خاك چندين تنست چنين گفت كاين جا شكار منست

 كه فردا ببايد مرا شير جست بخسپيد شادان دل و تن درست

 چو رخشان شود هور گيتى فروز كنون ميگساريم تا چاك روز

 همان اژدهاى دلير افگنيم شمشير شير افگنيمه نخستين ب

 خدنگ مرا گور گردد رهى چو اين بيشه از شير گردد تهى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  59
 

 
 

 

 سوى بيشه رفتند شاه و سپاه ببود آن شب و بامداد پگاه

 دالور شده خورده از گور سير هم انگاه بيرون خراميد شير

 بردكه تير و كمان دارم و دست  ياران چنين گفت بهرام گرده ب

 بدان تا نخواند مرا نادلير شيره شمشير يازم به و ليكن ب

 اسپ نبرد اندر آورد پاىه ب بپوشيد تر كرده پشمين قباى

 ز باال دو دست اندر آورد راست چو شير اژدها ديد بر پاى خاست

 بزد پاشنه مرد نخچير جوى همى خواست زد بر سر اسپ اوى

 جفت او جست راه گريزسبك  بزد بر سر شير شمشير تيز

 دل نّره شيران پر از بيم كرد ز سر تا ميانش بدو نيم كرد

 همى جفت او بّچه پرورد زير بيامد دگر شير غّران دلير

 سر شير نر كنده شد از تنش بزد خنجرى تيز بر گردنش

 ندارى همى بر تن خويش مهر يكى گفت كاى شاه خورشيد چهر

 همه بّچگان شير مادر مكان همه بيشه شيرند با بّچگان

 زيره كه در مهرگان بّچه دارد ب كنون بايد آژير بودن دلير

 بيك سال اگر شير گيرى بدست سه فرسنگ باالى اين بيشه است

 تو چندين چرا رنج بر تن نهى جهان هم نگردد ز شيران تهى

 به پيمان جز از جنگ شيران نجست چو بنشست بر تخت شاه از نخست

 بگور آمدى جنگ شيران چراست ايران تراسته كنون شهريارى ب

 شبگير فردا من و گور و تيره ب بدو گفت شاه اى خردمند پير

 تير و كمانه نكردند نامى ب سواران گردنكش اندر زمان

 گوپال و شمشير گيريم ياده ب اگر داد مردى بخواهيم داد

 گرد در كارزارنبيند چو تو  بدو گفت موبد كه مرد سوار

 نشست تو در تو گلشن و سور باد كه چشم بد از فّر تو دور باد



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  61
 

 
 

 

 ابا موبد و پهلوان سپاه پرده سراى آمد از بيشه شاهه ب

 مبادا كاله و نگين توكه بى همى خواند لشكر برو آفرين

 ز دادنش گيتى پر آواز گشت خرگاه شد چون سپه بازگشته ب

 خرگاه نو بر پراگند خاره ب كار يكى دانشى مرزبان پيش

 بگسترد مشك از بر جاى خواب نهادند كافور و مشك و گالب

 آرايش چين نهاد رودبرو كاسه خوان زّرين نهاد هاهمه خيمه

 همه خوردنيها كه بد يك سره بياراست ساالر خوان از بره

 بفرمود جامى بزرگ از بلور چو نان خورده شد شاه بهرام گور

 نهد بر كف دادگر شهريار ميگسار ۀآرد پرى چهركه 

 كه برنا شد از بخت او مرد پير چنين گفت كان شهريار اردشير

 اگر كهترى را خود اندر خوريم سر  مايه او بود ما كهتريم

 جز او را جهاندار گيتى مخوان خوانه راى و به بزم و به رزم و به ب

 ايران و ويران شد اين مرز و بومه ب بدانگه كه اسكندر آمد ز روم

 چو سى و شش از شهر ياران بكشت كجا ناجوانمرد بود و درشت

 همه روى گيتى پر از كين اوست لب خسروان پر ز نفرين اوست

 برويست نفرين ز جوياى كين كجا بر فريدون كنند آفرين

 ز من در ميان كهان و مهان مبادا جز از نيكويى در جهان

 خوش آواز و از نامداران سرى بياريد گفتا مناديگرى

 بى راه و راهه همى بر خروشد ب گرد سپاهه كه گردد سراسر ب

 گر از گوهر و زّر و ديبا و خز بگويد كه بر كوى در شهر جز

 بيازد كسى ناسزاوار دست خاشاك ناچيز پسته چنين تا ب

 با دو پر خاشجوىاز ايدر كشان  بر اسپش نشانم ز پس كرده روى

 فرستمش تا خان آذر گشسپ دو پايش ببندند در زير اسپ



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  61
 

 
 

 

 پرستش كند پيش يزدان پاك خاكه نيايش كند پيش آتش ب

 ازو بستد و رنج او ديد نيز بدان كس دهم چيز او را كه چيز

 ور آهنگ بر ميوه دارى كند وگر اسپ در كشت زارى كند

 بهاسوار سرافراز گر بى سالى رهاه ز زندان نيابد ب

 بياييم و آزرده گردند شهر همان رنج ما بس گزيدست بهر

 ز جّز و ز برقوه مردم دو بهر برفتند بازار گانان شهر

 بران سو كه بد لشكر شهريار بيابان چو بازار چين شد ز بار

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  62
 

 
 

 

 جهاندار شد سوى نخچير گور دگر روز چون تاج بفروخت هور

 پس لشكر اندر همى رفت شاه زه بر نهاده سپاهه كمان را ب

 اندازه شسته بمالد گشايد ب دسته چنين گفت هر كو كمان را ب

 كه از سينه پيكانش آيد برون سروننبايد زدن تير جز بر 

 نگه كن بدين لشكر نامدار يكى پهلوان گفت كاى شهريار

 بدانديش گر مرد نيكى گمان كه با كيست زين گونه تير و كمان

 كه جاويد بادا سر و افسرت مگر باشد اين از گشاد برت

 ازان خسروى فّر و باالى برز چو تو تير گيرى و شمشير و گرز

 ز تير و كمانشان شود دست نرم لشكر از شاه دارند شرمهمه 

 كزو بگذرى زور  بهرام چيست چنين داد پاسخ كه اين ايزديست

 همى تيز كرد او دالرام را بر انگيخت شبديز بهرام را

 بر گور را با سرونش ببست چو آمدش هنگام بگشاد شست

 كمربرفتند گردان زّرين  هم انگاه گور اندر آمد بسر

 يكايك برو آفرين خواندند شگفت اندران زخم او ماندند

 باالى آن گور شد ناپديده ب كه كس پّر و پيكان تيرش نديد

 سراسر برو خواندند آفرين سواران جنگى و مردان كين

 مبيناد چشمت بد روزگار بدو پهلوان گفت كاى شهريار

 كمتريمهم از خروران در هنر  سوارى تو و ما همه بر خريم

 

 پادشاهی بهرام گور

 هنر نمودن بهرام به نخجیر گوران  – 17بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  63
 

 
 

 

 كه پيروز گر دستگير منست بدو گفت شاه اين نه تير منست

 ازو خوارتر در جهان خوار نيست كرا پشت و ياور جهاندار نيست

 تو گفتى شد آن باره پّران هماى برانگيخت آن باركش را ز جاى

 بچه پيش ازو رفته او مانده بود يكى گور پيش آمدش ماده بود

 بدو نيم شد گور ناپايدار ميانش سواريكى تيغ زد بر 

 سرافراز و شمشير زن كهتران رسيدند نزديك او مهتران

 خردمند گفت اينت شمشير و زور چو آن زخم ديدند بر ماده گور

 نماند بجز بر فلك ماه را مبيناد چشم بد اين شاه را

 فلك زير پيكان و شمشير اوست سر مهتران جهان زير اوست

 بيابان ز گوران بپرداختند پس اندر همى تاختندسپاه از 

 كه يك تن مباد اندرين پهن دشت يكى مرد بر گرد لشكر بگشت

 بديشان دهند اين همه رايگان بازارگانه كه گورى فروشد ب

 ببردند بسيار ديبا و خز ز بركوى با نامداران جز

 تاونخواهند اگر چندشان بود  بپذرفت و فرمود تا باژ و ساو

 وگر نانش از كوشش خويش بود ازان شهرها هرك درويش بود

 بسى نيز با تخت و افسر شدند ز بخشيدن او توانگر شدند

 يك هفته بد شادمان با سپاهه ب شهر اندر آمد ز نخچيرگاهه ب

 ىاخردمند و درويش جوينده ىابرفتى خوش آواز گوينده

 پناهيد از بندگانيزدان ه ب خواهندگانبگفتى كه اى داد

 وگر نيستش بهره از گنج ما كسى كو بخفتست با رنج ما

 مگر بر شما نو كند روزگار ميدان خراميد تا شهرياره ب

 همان كوه جوانست و ناتن درست دگر هرك پيرست و بيكار و سست

 شدست از بد وام خواهان ستوه وگر وام دارد كسى زين گروه



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  64
 

 
 

 

 ازان كس كه دارد بخواهند چيز كودكانند نيز پدروگر بى

 بدو برگشايم در گنج باز بود مام كودك نهفته نياز

 بدين مرز ازو كودكان ماند خرد وگر مايه دارى توانگر بمرد

 دل شرم و بيم خداىه ندارد ب دارد بدان چيز راى كارگنه

 نيازكه از راز داران منم بى سخن زين نشان كس مداريد باز

 بدين آورم جان بدكيش را توانگر كنم مرد درويش را

 غمه نباشد دل خويش دارد ب بتوزيم فام كسى كش درم

 همى دارد از تنگئ خويش راز دگر هرك دارد نهفته نياز

 فزون شادى و اندهش كم كنم كنم غممر او را ازان كار بى

 خواست چيز يىكه او از پدر مرده گر از كارداران بود رنج نيز

 كه آزرد او مرد آزاد را كنم زنده بردار بيداد را

 توانگر شد آن كس كه بودش نياز گشادند زان پس در گنج باز

 خرد يافته با دلى شاد رفت ز نخچير گه سوى بغداد رفت

 ز بيگانه و آنك بدخويش اوى برفتند گردنكشان پيش اوى

 دالراى شاهكاخ ه بيامد ب بفرمود تا باز گردد سپاه

 پرستندگان رود و مى خواستند شبستان زّرين بياراستند

 ز بيگانه ايوان بپرداختند بتان چامه و چنگ بر ساختند

 هوا را همى داد گفتى درود ز رود و مى و بانگ چنگ و سرود

 ببردند تا دل ندارد نژند هر شب ز هر حجره يك دست بنده ب

 گنج بگشاد روز و شباندر  دو هفته همى بود دل شادمان

 بسر بر نهاد آن كيان تاج فخر شهر صطخره درم داد و آمد ب

 بتان را ز گنج درم ساز كرد شبستان خود را چو در باز كرد

 نبودش بزير اندرون تخت عاج مشكوى زّرين هرانكس كه تاجه ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  65
 

 
 

 

 بر آشفت و ز روزبه لب گزيد ازان شاه ايران فراوان ژكيد

 دره بديشان دهم چون بيارى ب باژ روم و خزربدو گفت من 

 ز گنج رى و اصفهان باژ خواه خروار دينار خواهع هم اكنون ب

 نه از اختر شاه ايران بود شبستان برين گونه ويران بود

 ديبا بياراستنده زمين را ب ز هر كشورى باژ نو خواستند

 ننگ و نبرده رزم و به بزم و به ب برين گونه يك چند گيتى بخورد

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  66
 

 
 

 

 دژم بود با تركش و تير شد نخچير شده دگر هفته تنها ب

 نرم سپهبد ز نخچير برگشت ز خورشيد تابنده شد دشت گرم

 هر سو نگه كرد و كس را نديده ب سوى كاخ بازارگانى رسيد

 توان داد كز ما نبينى تو رنج بازارگان گفت ما را سپنجه ب

 مر او را يكى خوابگه برگزيد چو بازارگانش فرود آوريد

 بازارگان داد لختى درمه ب همى بود ناالن ز درد شكم

 بريان بكن ابا مغز بادام بدو گفت لختى نبيد كهن

 كزين آرزوها دلم را هواست اگر خانگى مرغ باشد رواست

 نبد مغز بادامش اندر نهفت نياورد بازارگان آنچ گفت

 يكى مرغ بريان بياورد گرم چو تاريك شد ميزبان رفت نرم

 بازارگان گفت بهرام گرده ب بياراست خوان پيش بهرام برد

 خواهش بياراستمه ب زبان را كه از تو نبيد كهن خواستم

 كه نالنده بودم ز درد شكم نياوردى و داده بودم درم

 ندارى خرد كو روان پرورد خردچنين داد پاسخ كه اى بى

 فزون خواستن نيست آيين و شرم چو آوردم اين مرغ بريان گرم

 بشد آرزوى نبيد كهن چو بشنيد بهرام زو اين سخن

 برو نيز ياد گذشته نكرد بخوردپشيمان شد از گفت خود نان 

 بازارگان نيز چيزى نگفته ب خوابش آمد بخفت ۀچو هنگام

 

 پادشاهی بهرام گور

 داستان بهرام گور با بازرگان و شاگرد او  – 18بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  67
 

 
 

 

 شد آن چادر قيرگون ناپديد ز درياى جوشان چو خور بر دميد

 شاگرد كاى مرد ناكاردانه ب همى گفت پر مايه بازارگان

 افزون و كردى ستمه خريدى ب مران مرغ كارزش نبد يك درم

 نبودى مرا تيره شب كارزار خريدى ابا اين سوارگر ارزان 

 بدى با من امروز چون آب و شير دانگى پنيره خريدى مر او را ب

 چنان دان كه مرغ از شمار منست بدو گفت اگر اين نه كار منست

 دين مرغ با من مكن كارزاره ب تو مهمان من باش با اين سوار

 دست كشۀ آن باربشد نزد  چو بهرام برخاست از خواب خوش

 كيوان شوده كالهش ز ايوان ب ايوان شوده كه زين بر نهد تا ب

 ب د باش جفته كه امروز با من ب بهرام گفته چو شاگرد ديدش ب

 شگفتى فرو ماند از بخت اوى بشد شاه و بنشست بر تخت اوى

 استاد گفت اى گرامى مه ايسته ب جوان رفت و آورد خايه دويست

 نبيد كهن آر و بادام نرم بريان با نان گرميكى مرغ 

 همى خايه كردى تو دى خواستار بشد نزد بهرام گفت اى سوار

 هم از چند گونه خورشهاى نرم كنون آرزوها بياريم گرم

 ساز دگرگون خريدار شده ب بازار شده بگفت اين و زان پس ب

 سرهكه آرايش خوان كند يك  شكر جست و بادام و مرغ و بره

 سوى خانه شد با دلى پر شتاب مى و زعفران برد و مشك و گالب

 جوان بر منش بود و پاكيزه مغز بياورد خوان با خورشهاى نغز

 نخستين ببهرام خسرو سپرد ببردچو نان خورده شد جام پر مى

 جام دمادم شدنده ز خردك ب بدين گونه تا شاد و خّرم شدند

 كه بهرام ما را كند خواستار رچنين گفت با ميزبان شهريا

 مجنبيد تا مى پرستان شويد و مستان شويد گساريدشما مى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  68
 

 
 

 

 سوى گلشن آمد ز مى گشته شاد بماليد پس باره را زين نهاد

 از افزونى اى مرد ارزان فروش ببازارگان گفت چندين مكوش

 همى چشم شاگرد را دوختى بدانگى مرا دوش بفروختى

 نهادى مرا در دم اژدها فزون از بهاكه مرغى خريدى 

 سوى گاه شاهى خراميد تفت بگفت اين ببازارگان و برفت

 جهانبان نشست از بر تخت عاج چو خورشيد بر تخت بنمود تاج

 كه بازارگان را كند خواستار بفرمود خسرو بساالر بار

 يكى شاد از يشان و ديگر دژم همه بيارند شاگرد با او ب

 پيش شهنشاه ايران چو دوده ب و استاد رفتند زود چو شاگرد

 بر مهتران شاد بنشاختش چو شاگرد را ديد بنواختش

 كه چون ماه شد جان تاريك اوى يكى بدره بردند نزديك اوى

 اىچنان دان كه شاگرد را بنده اىبازارگان گفت تا زندهه ب

 شماردرم شست گنجى بروبر  همان نيز هر ماهيانى دو بار

 دل مرد آزاده خندان كند چيز تو شاگرد مهمان كنده ب

 چو كار جهان را ندارد نگاه موبد چنين گفت زان پس كه شاهه ب

 چگونه شناسد كهان را ز مه چه داند كه مردم كدامست به
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 مى روشن و جام و رامشگران همى بود يك چند با مهتران

 بخاك سيه بر فلك الله كشت بهار آمد و شد جهان چون بهشت

 بجوى آبها چون مى و شير گشت همه بومها پر ز نخچير گشت

 كشيدند بر سبزه هر جاى نخ شخه گرازيدن گور و آهو ب

م  خمه بسان گل نارون مى ب همه جويباران پر از مشك د 

 كه شد دير هنگام نخچير گور بگفتند با شاه بهرام گور

 گزين كرد بايد ز لشكر سوار چنين داد پاسخ كه مردى هزار

 جهان گشت يك سر پر از گفت و گوى سوى تور شد شاه نخچير جوى

 بپرداختند آن دالور مهان غرم و ز آهو جهانز گور و ز 

 زمين زرد شد كوه و دريا چو عاج سديگر چو بفروخت خورشيد تاج

 يكى اژدها ديد چون نّره شير نخچير شد شهريار دليره ب

 دو پستان بسان زنان از برش باالى او موى زير سرشه ب

 درنگبزد بر بر اژدها بى كمان را بزه كرد و تير خدنگ

 فرو ريخت چون آب خون از برش دگر تير زد بر ميان سرش

 سراسر بر اژدها بر دريد فرود آمد و خنجرى بر كشيد

 زهر اندر افسرده بوده خون و به ب يكى مرد برنا فرو برده بود

 و زان زهر شد چشم بهرام تار بران مرد بسيار بگريست زار

 خوبان بربط سراىمى آورد و  پرده سراىه و ز انجا بيامد ب

 

 پادشاهی بهرام گور

 کشتن بهرام گور اژدها را و داستان او با زن پالیزبان  – 19بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 شد از ميوه پاليزها چون بهشت چو سى روز بگذشت ز ارديبهشت

 پرستنده با او يكى رهنمون تور اندرونه چنان ساخت كايد ب

 ازان دشت سوى دهى رفت شاه شبگير هرمزد خرداد ماهه ب

 بجويد دل مرد يزدان پرست ببيند كه اندر جهان داد هست

 برين گونه تا روز برگشت گرم نرم نرمهمى راند شبديز را 

 آب آرزومند شاهه خواب و به ب راهه همى راند حيران و پيچان ب

 هامون بنزد سرايى رسيده ب آباد جايى رسيده چنين تا ب

 ز بهرام خسرو بپوشيد روى زنى ديد بر كتف او بر سبوى

 رنجه دهيد ار نه بايد گذشتن ب بدو گفت بهرام كايدر سپنج

 خويش دار ۀتو اين خانه چون خان چنين گفت زن كاى نبرده سوار

 زن ميزبان شوى را پيش خواند چو پاسخ شنيد اسپ در خانه راند

 چو گاه جو آيد بكن در جوال بدو گفت كاه آر و اسپش بمال

 ز پيش اندرون رفت و خانه برفت جايى كه بودش نهفته خود آمد ب

 بهرام بر آفرين كرد ياده ب حصيرى بگسترد و بالش نهاد

 همى در نهان شوى را بر شمرد آب شد آب برد ۀسوى خان

 هرانگه كه بيند كس اندر سراى جاىه كه اين پير و ابله بماند ب

 منم لشكرى دار دندان كنان نباشد چنين كار كار زنان

 كزان اژدها بود ناتن درست بشد شاه بهرام و رخ را بشست

 بدر خانه بر پاى بد مرد پير از بر آن حصيربيامد نشست 

 و تّره و سركه و نان و ماستبر بياورد خوانى و بنهاد راست

 دستار چينى رخ اندر نهفته ب بخورد اندكى نان و ناالن بخفت

 همى گفت كاى زشت ناشسته روى شوىه چو از خواب بيدار شد زن ب

 خمه شهرياربزرگست و از ت بره كشت بايد ترا كاين سوار
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 بهرامشاهه نماند همى جز ب كه فّر كيان دارد و نور ماه

 كه چندين چرا بايدت گفت و گوى چنين گفت با زن گرانمايه شوى

 چه سازى تو برگ چنين ميهمان ندارى نمكسود و هيزم نه نان

 انبوهى اندر گذاره تو شو خر ب بره كشتى و خورد و رفت اين سوار

 گمانپيش آيدت يك زمان بىه ب و باد دمان زمستان و سرما

 كه هم نيك پى بود و هم راى زن همى گفت انباز و نشنيد زن

 بگفتار آن زن ز بهر سوار فرجام كاره بره كشته شد هم ب

خت چو شد كشته ديگى هريسه بپخت  برند آتش از هيزم نيم س 

 برو خايه و تّره جويبار بياورد چيزى بر شهريار

 همان پخته چيزى كه بد يك سره پاره بريان ببرد از برهيكى 

 و ناتن درست خوابهمى بود بى چو بهرام دست از خورشها بشست

 كدوى مى و سنجد آورد زن چو شب كرد با آفتاب انجمن

 يكى داستان گوى با من كهن بدو گفت شاه اى زن كم سخن

 ه را بشكريممى درد و اندوه ب بدان تا بگفتار تو مى خوريم

 ز بهرامت آزاديست ار گله بتو داستان نيز كردم يله

 هم آغاز هر كار و فرجام ازوست زن كم سخن گفت آرى نكوست

 ازو دادجويى نبينند كس بدو گفت بهرام كاين است و بس

 برين ده فراوان كس است و سراى زن بر منش گفت كاى پاك راى

 داران بودان و از كارز ديو هميشه گذار سواران بود

 كه فرجام زان رنج يابد بسى يكى نام دزدى نهد بر كسى

 كه ناخوش كند بر دلش روز خوش ز بهر درم گرددش كينه كش

 برد نام و آرد به بيهودگى آلودگىه زن پاك تن را ب

 ز شاه جهاندار اينست رنج گنجه زيانى بود كان نيايد ب
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 كه بد شد و را نام زان مايه كار شهريارپر انديشه شد زان سخن 

 كه از دادگر كس ندارد سپاس چنين گفت پس شاه يزدان شناس

 كه پيدا شود داد و مهر از گزند درشتى كنم زين سخن ماه چند

 همه شب دلش با ستم بود جفت شب تيره ز انديشه پيچان بخفت

 روىبدّريد و بر چرخ بنمود  بدانگه كه شب چادر مشك بوى

 كه هر كاره و آتش آر از نهفت بيامد زن از خانه با شوى گفت

 نبايد كه بيند و را آفتاب آبه ز هر گونه تخم اندر افگن ب

 تو اين كار هر كاره آسان مگير كنون تا بدوشم ازين گاو شير

 فراوان گيا برد و بنهاد پيش بياورد گاو از چراگاه خويش

 و جفت ياربنام خداوند بى و گفتپستانش بر دست ماليد ه ب

 دل ميزبان جوان گشت پير تهى بود پستان گاوش ز شير

 دل شاه گيتى دگر شد براى چنين گفت با شوى كاى كدخداى

 دلش دوش پيچان شد اندر نهان ستمكاره شد شهريار جهان

 فال بد اندر چه جويى همىه ب بدو گفت شوى از چه گويى همى

 مرا بيهده نيست اين گفت و گوى كاى گرانمايه شوىچنين گفت زن 

 ز گردون نتابد ببايست ماه چو بيدادگر شد جهاندار شاه

 نافه درون نيز مشكه نبويد ب پستانها در شود شير خشكه ب

 دل نرم چون سنگ خارا شود زنا و ربا آشكارا شود

 خردخردمند بگريزد از بى دشت اندرون گرگ مردم خورده ب

 هرانگه كه بيدادگر گشت شاه شود خايه در زير مرغان تباه

 هم آبشخورش نيز بّتر نبود چراگاه اين گاو كمتر نبود

 دگر گونه شد رنگ و آژير اوى پستان چنين خشك شد شير اوىه ب

 پشيمانى آمدش ز انديشه زود چو بهرامشاه اين سخنها شنود
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 داننده روزگارتوانا و  يزدان چنين گفت كاى كردگاره ب

 ازين پس مرا تخت شاهى مباد اگر تاب گيرد دل من ز داد

 دگر باره بر گاو ماليد دست زن فّرخ پاك يزدان پرست

 كه بيرون گذارى نهان از نهفت بنام خداوند زردشت گفت

 زن ميزبان گفت كاى دستگير ز پستان گاوش بباريد شير

 نبودى ورا اين هنرو گرنه  دادگر اىتو بيداد را كرده

 كه بيداد را داد شد باز جاى ازان پس چنين گفت با كدخداى

 كه بخشود بر ما جهان آفرين تو با خنده و رامشى باش زين

 زن و مرد زان كار پر دخته شد هر كاره چون شير با پخته شده ب

 همى برد خوان از پسش كدخداى نزديك مهمان شد آن پاك راىه ب

 چه نيكو بدى گر بدى زير با كاسه شير با نهاده بدو

 چنين گفت پس با زن رادمرد ازان شير با شاه لختى بخورد

 بياويز جايى كه باشد گذر درگاه بره كه اين تازيانه ب

 نبايد كه از باد يابد گزند نگه كن يكى شاخ بر در بلند

 همى كن بدين تازيانه نگاه از ان پس ببين تا كه آيد ز راه

 بياويخت آن شيب شاه از درخت خداوند خانه بپوييد سخت

 سپاه مرپديد آمد از راه بى همى داشت آن را زمانى نگاه

 بهرامشاه آفرين گستريده ب هرانكس كه اين تازيانه بديد

 برفتند و بردند يك يك نماز پياده همه پيش شيب دراز

 خور گاه نيستچنين چهره جز در  زن و شوى گفت اين بجز شاه نيست

 پياده دوان تا بنزديك شاه پر از شرم رفتند هر دو ز راه

 جهاندار و بر موبدان موبدا كه شاها بزرگا ردا بخردا

 شوى پاليزبان نوازنى بى بدين خانه درويش بد ميزبان
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 همان شاه ما را پژوهش نمود بران بندگى نيز پوزش نمود

 خانه و مان رسيد نوابدين بى كه چون تو بدين جاى مهمان رسيد

 ترا دادم اين مرز و اين خوب ده بدو گفت بهرام كاى روزبه

 برين باش و پاليزبانى مكن هميشه جز از ميزبانى مكن

 بادپاى ۀنشست از بر بار بگفت اين و خندان بشد زان سراى

 ايوان گوهر نگاره بيامد ب شهريار نوایبشد زان ده ب
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 ننگ و نبرده بزم و به رزم و به ب برين گونه يك چند گيتى بخورد

 آباد بومه چين و به ترك و به ب رومه هند و به پس آگاهى آمد ب

 كسه كسى را ز گيتى ندارد ب بازيست بسه كه بهرام را دل ب

 مرز اندرون پهلوان نيز نهه ب نيز نه بانطاليه نه و ديده

 نداند همى آشكار و نهان بازى همى بگذارند جهانه ب

 ز چين و ختن لشكرى برگزيد چو خاقان چين اين سخنها شنيد

 كسى را نيامد ز بهرام ياد ايران نهاددرم داد و سر سوى 

 همه كشور روم لشكر گرفت و زان سوى قيصر سپه بر گرفت

 ز هند و ز چين و ز آباد بوم ايران چو آگاهى آمد ز رومبه 

 ز چين و ختن لشكر آمد پديد كه قيصر سپه كرد و لشكر كشيد

 ز پيران و از نامداران نو ايران هرانكس كه بد پيش روبه 

 پر از خشم و پيكار و شور آمدند همه پيش بهرام گور آمدند

 كه بخت فروزانت بنمود پشت بگفتند با شاه چندى درشت

 بازى و بزم اندرسته ترا دل ب رزم اندرسته سر رزمجويان ب

 همان تاج ايران و هم تخت و گاه چشم تو خوارست گنج و سپاهه ب

 موبدان نماينده راهبدان  چنين داد پاسخ جهاندار شاه

 كه از دانش برتران برترست كه دادار گيهان مرا ياورست

 كه ايران نگه دارم از چنگ گرگ نيروى آن پادشاه بزرگه ب

 

 بهرام گورپادشاهی 

 سپاه کشیدن خاقان چین به ایران و زنهار خواستن ایرانیان از او  – 21بخش 
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 ز كشور بگردانم اين درد و رنج شمشير و گنجه بخت و سپاه و به ب

 سركشان ۀوزو پر ز خون ديد همى كرد بازى بدان همنشان

 بپيچد دل مردم پارسا كس كزين پادشاهمى گفت هر 

 ازين آگهى پر ز تيمار بود دل شاه بهرام بيدار بود

 ندانست رازش كس اندر جهان همى ساختى كار لشكر نهان

 دو نيمه از انديشگان دل شده ب همه شهر ايران ز كارش به بيم

 تن و كدخدايى گرفتند خوار همه گشته نوميد زان شهريار

 كه آمد ز چين اندر ايران سپاه بهرامشاهه آمد بپس آگاهى 

 ز خاقان چين چند با او براند جهاندار گستهم را پيش خواند

 چو رزم آمدى پيش رنجور بود كجا پهلوان بود و دستور بود

 سوم مهر برزين خّراد را دگر مهر پيروز بهزاد را

 خزروان رّهام با انديان چو بهرام پيروز بهراميان

 كه بودند در راى هشيار پى شاه گيالن يكى شاه رى يكى

 پاىه كجا زاولستان بدو بد ب دگر داد برزين رزم آزماى

 دگر داد برزين آژنگ چهر بياورد چون قارن برزمهر

 كارزار ۀخردمند و شايست گزين كرد ز ايرانيان سى هزار

 كه تا گنج و لشكر بدارد نگاه برادرش را داد تخت و كاله

 همش فّر و دين بود هم داد و مهر خردمند نرسئ آزاد چهر

 سوى آذرآبادگان بر كشيد و زان جايگه لشكر اندر كشيد

 چنين بود راى بزرگان و خرد چو از پارس لشكر فراوان ببرد

 و زان سوى آذر كشيدست راه كه از جنگ بگريخت بهرامشاه

 چو باد رسولى ز قيصر بيامد چو بهرام رخ سوى دريا نهاد

 گرانمايه جايى چنانچون سزيد كاخيش نرسى فرود آوريده ب
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 نزديك نرسى همه موبدانه ب نشستند با راى زن بخردان

 باد آن همه روزگاره كه داد او ب سراسر سخنشان بد از شهريار

 آگاه بودن ز بهرامشاهه ب سوى موبدان موبد آمد سپاه

 لشكر نه گنج آگند چرا هم ز كه بر ما همى رنج بپراگند

 هم ارج جوانى نداند همى هر جاى زر برفشاند همىه ب

 همى جست هر كس ره مهترى پراگنده شد شهرى و لشكرى

 ما بازگردد بدى ار بهىبه  كنون زو نداريم ما آگهى

 برين بر نهادند يك سر سخن ازان پس چو گفتارها شد كهن

 نزديك خاقان چينفرستند  كز ايران يكى مرد با آفرين

 ز هر گونه بايد بر انداختن كه بنشين ازين غارت و تاختن

 چو از خانه آواره شد كدخداى جاىه مگر بوم ايران بماند ب

 مر اين آب را در جهان جوى نيست چنين گفت نرسى كه اين روى نيست

 خنجر بر آرند گرده كز آتش ب سليحست و گنجست و مردان مرد

 كجا رفت با خوار مايه سپاه آمد ز بهرامشاهچو نوميدى 

 شاهان چنين گشت بده چه بايد ب بد كنى بد رسد ۀگر انديش

 يكى پاسخ كژ فگندند بن شنيدند ايرانيان اين سخن

 غم دل ببايد سپرده كه ما را ب كه بهرام ز ايدر سپاهى ببرد

 رنگ نماند برين بوم ما بوى و جنگه ايران به چو خاقان بيايد ب

 پاىه بكوبند بر خيره ما را ب جاىه سپاهى و نرسى نماند ب

 بماند ز تن نگسلد پاى ما يكى چاره سازيم تا جاى ما

 هنرمند و بادانش و پاك راى يكى موبدى بود نامش هماى

 كه آن چاره را تنگ بندد ميان ورا بر گزيدند ايرانيان

 نزديك آن شهرياره از ايران ب بنده وار ىانوشتند پس نامه
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 ايمبفرمان و رايت سر افگنده ايمسر نامه گفتند ما بنده

 فرستيم نزديك خاقان چين ايران زمينه ز چيزى كه باشد ب

 كه با جنگ تركان نداريم تاو همان نيز با هديه و باژ و ساو

 خود و نامداران پاكيزه راى بيامد ز ايران خجسته هماى

 دل شاه تركان بدان گشت شاد خاقان بداده پيام بزرگان ب

 گريزان بشد تازيان با سپاه و زان جستن تيز بهرامشاه

 دل و جان خاقان چو گل بر شكفت پيش گرانمايه خاقان بگفته ب

 كه ما بر نهاديم بر چرخ زين تركان چنين گفت خاقان چينه ب

 و درنگ؟ هوشه راى و به مگر ما ب چنگ؟ه ايران ب جنگكه آورد بى

 درم داد چينى و دينار داد فرستاده را چيز بسيار داد

 كه با جان پاكان خرد باد جفت يكى پاسخ نامه بنوشت و گفت

 راستان ۀكه گفت اين فرستاد بدان باز بازگشتيم همداستان

 كنم روى كشور چو پّر تذرو مروه چو من با سپاه اندر آيم ب

 جوىه ابا آب شير اندر آرم ب بوىه رنگ و به داد و به راى و به ب

 همان هديه و ساو شيران رسد بباشيم تا باژ ايران رسد

 نخواهم كه رنج آيد از لشكرم مرو آيم و ز استر نگذرمه ب

 ز خاقان بگفت آنچ ديد و شنيد ايران رسيده فرستاده تازان ب

 جهان شد ز گرد سواران سياه مرو اندر آورد خاقان سپاهه ب

 كسى را نيامد ز بهرام ياد آسوده شد سر بخوردن نهاد چو

 كسى را نبد جاى آرام و خواب مرو اندرون بانگ چنگ و ربابه ب

 طاليه نه بر دشت و نه راحله سپاهش همه باره كرده يله

 شب و روز ايمن نشسته ز جنگ شكار و مى و مجلس و بانگ چنگ

 دل پر از خشم داشتز دير آمدن  همى باژ ايرانيان چشم داشت
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 سپه را ز دشمن نگهدار بود و زان روى بهرام بيدار بود

 سپه را ز دشمن نهان داشتى شب و روز كارآگهان داشتى

 مروست و چندان سپاهه كه خاقان ب بهرامشاهه چو آگاهى آمد ب

 هر يكى با دو اسپ بنههمه بى بياورد لشكر ز آذرگشسپ

 شب و روز چون باد تازان براه قبا جوشن و ترگ رومى كاله

 آمل گذشت از در اردبيله ب همى تاخت لشكر چو از كوه سيل

 رنج بزرگان كشيدهمى درد و  گرگان كشيده ز آمل بيامد ب

 يكى رهنمون پيش پر كيميا شهر نساه ز گرگان بيامد ب

 رفت گاهشب گاه و بىه روز و به ب رفت راهكوه و بيابان و بىه ب

 تيره شبان پاسبان داشتىه ب داشتى بانروز اندرون ديدهه ب

 نپّرد بدان گونه پّران تذرو نزديك مروه بدين سان بيامد ب

 اندهانكه خاقان شب و روز بى كار آگهان نوندى بيامد ز

 كه دستورش از كهل اهريمنست تدبير نخچير كشميهن استه ب

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

 چو آسوده تر گشت شاه و سپاه بر آسود روزى بدان رزمگاه

 كه برزد سر از كوه گيتى فروز هنگام روزه كشميهن آمد به ب

 همه چشم پر رنگ منجوق شد همه گوش پر ناله بوق شد

 پر آواز شد گوش شاه و سپاه دهاده بر آمد ز نخچيرگاه

 

 پادشاهی بهرام گور

 تاختن بهرام گور بر خاقان چین   – 21بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 تو گفتى همى ژاله بارد ز ابر بدّريد از آواز گوش هژبر

 دست خزروان گرفتار شده ب چو خاقان ز نخچير بيدار شد

 ماهكه گفتى همى تير بارد ز  چنان شد ز خون خاك آوردگاه

 گرفتند و بستند بر پشت زين چو سيصد تن از نامداران چين

 ازان خواب آنگاه بيدار شد چو خاقان چينى گرفتار شد

 شد از تاختن چارپايان چو غرو مروه سپهبد ز كشميهن آمد ب

 بكشتند و ز جنگيان بس نماند مرو اندر از چينيان كس نمانده ب

 اندر همى تاخت بهرام تفتپس  هر انكس كزيشان گريزان برفت

 پس پشت او قارن پارسى برين سان همى راند فرسنگ سى

 ببخشيد چيز كسان بر سپاه نخچيرگاهه چو برگشت و آمد ب

 همه كامگارى ز يزدان شناخت ز پيروزى چين چو سر بر فراخت

 آفتابست و ماه ۀكه دارند كجا داد بر نيك و بد دستگاه
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 چو آسوده شد شاه و جنگى ستور بياسود در مرو بهرام گور

 دلش راى رزم بخارا گزيد ز تيزى روانش مدارا گزيد

 ز نخچير و بازى جهانجوى شد آموى شده يك روز و يك شب به ب

 گذر كرد بر آب و ريگ فرب بيامد ز آموى يك پاس شب

 بينداخت پيراهن الژورد چو خورشيد روى هوا كرد زرد

 جهانجوى بگذشت بر ماى و مرغ زمانه شد از گرد چون پّر چرغ

 دشت آتش اندر زدنده بوم و به ب همه لشكر ترك بر هم زدند

 پدر بر پسر بر همى راه جست دامن ماه جستستاره همى 

 ز پيران و خنجرگزاران نو ز تركان هر انكس كه بد پيش رو

 پياده پر از خون دل  خاكسار همه پيش بهرام رفتند خوار

 بر آزادگان جهان مهترا كه شاها ردا و بلند اخترا

 ز عهد جهاندار بيزار گشت گر ايدونك خاقان گنهكار گشت

 چو بشكست پيمان شاه جهان گمانگرفتار شد بىبدستت 

 نه خوب آيد از نامداران ستيز مريز گناهانتو خون سر بى

 بريدن چراست گناهانسر بى گر از ما همى باژ خواهى رواست

 رزم اندر افگندگان توايمه ب همه مرد و زن بندگان توايم

 بدوختدست خرد چشم خشمش ه ب دل شاه بهرام زيشان بسوخت

 پر انديشه شد شاه يزدان پرست ز خون ريختن دست گردان ببست

 

 گورپادشاهی بهرام 

 میل برآوردن بهرام گور بر مرز ایران و توران  – 21بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 دل مرد آشفته آهسته شد چو مهر جهاندار پيوسته شد

 بپذرفت هر سال باژ گران بر شاه شد مهتر مهتران

 ابا باژ بستد ز تركان نوا ازين كار چون كام او شد روا

 و پر خنده لب پر از رنگ رخسار شهر فربه چو برگشت و آمد ب

 ز چين مهتران را همه پيش خواند بر آسود يك هفته لشكر نراند

 ايران ز ترك و خلجه كه كس را ب بر آورد ميلى ز سنگ و ز گج

 راهه همان نيز جيحون ميانجى ب فرمان شاهه نباشد گذر جز ب

 خردمند و با گوهر و راى و كام لشكر يكى مرد بد شمر نامه ب

 سر تخت او افسر ماه كرد توران زمين شاه كرده بمر او را 

 همه شهر توران بدو گشت شاد همان تاج زّرينش بر سر نهاد
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 دل شاه ز انديشه پرداخته كار توران زمين ساختهچو شد 

 قلم خواست با مشك و چينى حرير بفرمود تا پيش او شد دبير

 ز پيكار تركان و كار سپاه نرسى يكى نامه فرمود شاهه ب

 ازين بنده بر كردگار جهان سر نامه كرد آفرين نهان

 خداوند بهرام و كيوان و ماه خداوند پيروزى و دستگاه

 خداوند ارمنده خاك نژند خداوند گردنده چرخ بلند

 همه بودنى زير فرمان اوست بزرگى و خردى به پيمان اوست

 ايران زمينه نزد برادر به ب نوشتم يكى نامه از مرز چين

 نوشتم همين نامه بر پرنيان نزد بزرگان ايرانيانه ب

 ببايد شنيدازين جنگ جويان  هر انكس كه او رزم خاقان نديد

 قير اندر اندود چهره ز گردش ب سپه بود چندانك گفتى سپهر

 سر بخت بيداد گشته نگون همه مرز شد همچو درياى خون

 و ز و چرخ گردنده بيزار شد رزم اندرون او گرفتار شده ب

 جگر خسته و ديدگان پر ز خون كنون بسته آوردمش بر هيون

 چرب و دلها پر از خون گرمزبان  همه گردن سر كشان گشت نرم

 بود راهراه آمدند آنك بىه ب پذيرفت باژ آنك بدخواه بود

 بيايم بكام دل نيك خواه كنون از پس نامه من با سپاه

 برفتند چون ابر غّران ز جاى بادپاى افگنهيونان كفك

 

 پادشاهی بهرام گور

 نامه بهرام گور نزد برادرش نرسی و ایرانیان  – 23بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  84
 

 
 

 

 ز شادى دل پادشا بر دميد نزديك نرسى رسيده چو نامه ب

 هر انكس كه بود از يالن جنگ جوى پيش اوىبشد موبد موبدان 

 آواز گوشه نهادند هر يك ب شادى بر آمد ز ايران خروشه ب

 همى بود پيچان ز بهر گناه دل نامداران ز تشوير شاه

 همه دل هراسان ز هر بد شدند نزديك موبد شدنده پوزش به ب

 ببّرد دل از راه گيهان خديو كز انديشه كّژ و فرمان ديو

 كه يزدان گشايد در آسمان بدان مايه لشكر كه برد اين گمان

 هم از راى داننده مرد خرد شگفتيست اين كز گمان بگذرد

 همين پوزش ما ببايد نوشت چو پاسخ شود نامه بر خوب و زشت

 ببخشد مگر نامبردار شاه كه گر چند رفت از بزرگان گناه

 شاه بيرون كنم كه كين از دل بپذرفت نرسى كه ايدون كنم

 پديدار كرد اندرو خوب و زشت پس آن نامه را زود پاسخ نوشت

 همان از پى بوم و فرزند و گنج كه ايرانيان از پى درد و رنج

 نوميدى از نامبردار شاهه ب گرفتند خاقان چين را پناه

 نه بر شاه بودست كس را گزين نه از دشمنى بد نه از درد و كين

 بدان رفتن راه بگشاد چهر مهرنام او برزيكى مهترى 

 همه رازها برگشاد از نهان نزديك شاه جهانه بيامد ب

 گشت دودچنين آتش تيز بى ز گفتار او شاه خشنود گشت

 بخارى و از غرجگان موبدان چغانى و چگلى و بلخى ردان

م بدست  نيايش كنان پيش آتش پرست برفتند با باژ و ب رس 

 ايمهمان باژ را گردن افگنده ايمرا يك سره بنده كه ما شاه

 درگه شدى هرك بوديش تاوه ب همان نيز هر سال با باژ و ساو
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 همان جاى نوروز و جشن سده كار آتشكدهچو شد ساخته 

 خود و نامداران و آزادگان بيامد سوى آذرآبادگان

 همه موبدان دست بر سر شدند پرستندگان پيش آذر شدند

 و ز آتشكده روى بنهاد تيز پرستندگان را ببخشيد چيز

 كه شاهنشهان را بدان بود فخر شهر صطخره خرامان بيامد ب

 كه بر پشت پيالن همى راند پيش گاوان ميشپراگنده از چرم 

 درم بود ازو نيز و دينار بود هزار و صد و شست قنطار بود

 سىهمى نام برديش پيداو كه بر پهلوى موبد پارسى

شكهاى اديم  بگسترد و شادان برو ريخت سيم بياورد پس م 

 رباطى كه از كاروانان شنيد ره بر هران پل كه ويران بديده ب

 و گر نانش از كوشش خويش بود گيتى دگر هر كه درويش بودز 

 زن بيوه و كودكان يتيم كّپان بسختيد سيمه سديگر ب

 فرو ماند و ز روز ننگ و نبرد چهارم هران پير كز كاركرد

 توانگر نكردى ازو هيچ ياد پنجم هر انكس كه بد با نژاده ب

 خويش رازهمى داشت درويشى  ششم هر كه آمد ز راه دراز

 نبد شاه روزى ز بخشش دژم بديشان ببخشيد چندين درم

 نيامدش از آگندن گنج ياد غنيمت همه بهر لشكر نهاد

 كه پيش آورد مردم پاك دين بفرمود پس تاج خاقان چين

 

 پادشاهی بهرام گور

 بازگشتن بهرام گور به ایران زمین  – 24بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  86
 

 
 

 

 بكندند و ديوار آتشكده گهرها كه بود اندرو آژده

 سر تخت آذر بپيراستند بزّر و بگوهر بياراستند

 كه نرسى ب د و موبد  رهنمون زان جايگه شد سوى طيسفون و

 بزرگان ايران و كنداوران پذيره شدندش همه مهتران

 درفش دالفروز و چندان سپاه چو نرسى بديد آن سر و تاج شاه

 بزرگان و هم موبد سرفراز پياده شد و برد پيشش نماز

 بدست گرفت آن زمان دست او را بفرمود بهرام تا بر نشست

 پيش اندرون با كمره بزرگان ب بيامد نشست از بر تخت زر

 در تنگ زندان گشادند باز مرد نيازه ببخشيد گنجى ب

 دل غمگنان از غم آزاد شد زمانه پر از رامش و داد شد

 ز بهر بزرگان يكى سور كرد ز هر كشورى رنج و غم دور كرد

 يافتىهمه خلعت مهترى  بدان سور هر كس كه بشتافتى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  87
 

 
 

 

 نويسنده را پيش بنشاختند سيوم روز بزم ردان ساختند

 مهره شادان بيكى نامه بنوشت  مى خوردن اندر چو بگشاد چهره ب

 شادى بشسته بران كو روان را ب سر نامه كرد آفرين از نخست

 رنج تن از مردمى مايه كرده ب خرد بر دل خويش پيرايه كرد

 خرد جست و با مرد دانا بساخت همه نيكويها ز يزدان شناخت

 نيايد نكوبد در بد خويى بدانيد كز داد جز نيكويى

 سر افراز و جنگى سواران ما هر انكس كه از كارداران ما

 و گر كشته بر خاك افگنده خوار بنالد نه بيند بجز چاه و دار

 كنيد غمدل غمگنان شاد و بى بكوشيد تا رنجها كم كنيد

 و داد جوييد و بس آزارىبى كسه كه گيتى فراوان نماند ب

 سر راستى را بهانه منم بدين گيتى اندر نشانه منم

 هم آهنگ اين نامدار انجمن كرد آهنگ منكه چندان سپه 

 شدند آنك بدخواه بد نيك خواه اندك سپاهه از ايدر برفتم ب

 جهاندار با تاج و تخت و نگين يكى نامدارى چو خاقان چين

 سر بخت تركان نگونسار شد بدست من اندر گرفتار شد

 سر دشمنان رفت در زير خاك مرا كرد پيروز يزدان پاك

 من مباد ۀجز از راست انديش من مباد ۀبندگى پيشجز از 

 اگر زير دستى بود گر همال نخواهم خراج از جهان هفت سال

 

 پادشاهی بهرام گور

 اندرزنامه نوشتن بهرام گور به کارداران خود  – 25بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  88
 

 
 

 

 ىانوشتند بر پهلوى نامه ىابهر كاردارى و خودكامه

 نرانيد و از بد نگيريد ياد كه از زيردستان جز از رسم و داد

 نيابند بهركه از روز شادى  شهره هر انكس كه درويش باشد ب

 بر آريم زان آرزو كامشان فرستيد نزديك ما نامشان

 كه گيرند از رفتن رنج ياد دگر هرك هستند پهلو نژاد

 خردمند را سرفرازى دهيد دهيد نيازىهم از گنج ما بى

 فّرهيستو بى ارجبهر كار بى كسى را كه فامست و دستش تهيست

 ديوانهاشان نويسيد نامه ب هم از گنج ما رويشان بتوزيد فام

 آيين و دينه دارد به دل ما ب ز يزدان بخواهيد تا هم چنين

 بران مهتران مهربانى كنيد بدين مهر ما شادمانى كنيد

 كردگار ۀكه هستند هم بند همان بندگان را مداريد خوار

 فرهنگيانه دهد كودكان را ب سنگيان ۀكسى كش بود پاي

 خرد را ز تن بر سر افسر كنيد توانگر كنيددانش روان را ه ب

 باشيد و يزدان پرست آزاربى ز چيز كسان دور داريد دست

 پى و بيخ و پيوند بد بركنيد بكوشيد و پيمان ما مشكنيد

 مهرش گروگان كنيده روان را ب يزدان پناهيد و فرمان كنيده ب

 هم آن بزرگان و پر مايگان مجوييد آزار همسايگان

 كهترى بر گذشت ۀو ز انداز انكس كه ناچيز ب د چيره گشت هر

 سبك باز گردد سوى كهترى بزرگش مخوانيد كان برترى

 نيازهر انكس كه هست از شما بى ز درويش چيزى مداريد باز

 دل و پشت خواهندگان مشكنيد پاكان گراييد و نيكى كنيده ب

 ك باشد گزندبدان چيز نزدي هران چيز كان دور گشت از پسند

 كه از مردمى باشدش تار و پود ز دارنده بر جان آن كس درود



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  89
 

 
 

 

 سر خامه را كرد مشكين دبير چو اندر نوشتند چينى حرير

 خوب و زشت ۀدل داد و دانند عنوان برش شاه گيتى نوشته ب

 شهنشاه بخشنده بهرام گور خداوند بخشايش و فّر و زور

 خردمند و دانا و جنگى سران سوى مرزبانان فرمانبران

 رهنمون ۀهمى رفت با نام بهر سو نوند و سوار و هيون

 هر نامدارى و هر مهترىه ب ر كشورىه هچو آن نامه آمد ب

 كه هست اين جهاندار يزدان شناس همى گفت هر كس كه يزدان سپاس

 هر كشور از خانه بيرون شدنده ب هامون شدنده زن و مرد و كودك ب

 بران دادگر شهريار جهان همى خواندند آفرين نهان

 مى و رود و رامشگران خواستند خوردن بياراستنده ازان پس ب

 دگر نيمه زو كار كردن بدى يكى نيمه از روز خوردن بدى

 خروشى بدى پيش درگاه شاه هر بامدادى پگاهه همى نو ب

 خود بر نهيده سپاسى ز خوردن ب كه هر كس كه دارد خوريد و دهيد

 ستاند ز گنج درم سخته پنج گنجه كسى كش نيازست آيد ب

 رنگ گل  نار و با رنگ زرده ب سالخورد ۀسه من تافته باد

 پر آواز ميخواره شد شهر و كوى رامش نهادند روىه جهانى ب

 ز ديدار او خواستندى كرى چنان بد كه از بيد و گل افسرى

 خريدى كسى زان نگشتى دژم تاى درمه يكى شاخ نرگس ب

 چشمه درون آبها گشت شيره ب ز شادى جوان شد دل مرد پير

 كه يك سر جهان ديد زان گونه شاد جهانجوى كرد از جهاندار ياد

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  91
 

 
 

 

 كز ايدر برو با نگين و كاله نرسى چنين گفت يك روز شاهه ب

 ما شاد كنه دل زيردستان ب خراسان ترا دادم آباد كن

 مياويز چنگ اندرين رهگذر جز دادگره نگر تا نباشى ب

 ز باد خزانچو مردى برهنه  پدر كرد بيداد و پيچيد ازان

 گرانمايه گنجى بپرداختند بفرمود تا خلعتش ساختند

 سر تخت خورشيد گاه تو باد بدو گفت يزدان پناه تو باد

 چنگ آمدشه تن آسان خراسان ب برفتن دو هفته درنگ آمدش

 دل شاه ز انديشه پر دخته گشت بر گذشت يىچو نرسى بشد هفته

 بياورد چندى ردانبرفت و  بفرمود تا موبد موبدان

 رسولش همى دير يابد جواز بدو گفت شد كار قيصر دراز

 كه دارد روان از خرد پشت راست چه مر دست و اندر خرد تا كجاست

 جهاندار و با فّره ايزدى بدو گفت موبد انوشه بدى

 سخن گفتنش چرب و آواز نرم يكى مرد پيرست باراى و شرم

 خردمند و با دانش و با نژاد اوستادكسى كش فالطون ب دست 

 كنون خيره گشت اندرين مرز و بوم يكى بر منش بود كامد ز روم

 تنش خشك و رخساره همرنگ نى بپژمرد چون الله در ماه دى

 پيشه كه روز شكارش سگ آيد ب كردار ميشه همه كهترانش ب

 كس نشمريده وزين مرز كس را ب كندى و تندى بما ننگريده ب

 

 پادشاهی بهرام گور

 فرستادن بهرام گور برادر خود نرسی را به خراسان و خواندن پیش تخت خویش  – 26بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  91
 

 
 

 

 كه يزدان دهد فّر و ديهيم و زور موبد چنين گفت بهرام گوره ب

 شب تيره بر بخت من روز كرد مرا گر جهاندار پيروز كرد

 فريدون ورا تاج بر سر نهاد يكى قيصر روم و قيصر نژاد

 داده رسم و به ب ترز شاهان فزون بزرگست و ز سلم دارد نژاد

 ديوانگىه خاقان نيامد بچو  كنون مردمى كرد و فرزانگى

 كاره سخن تا چه گويد كه آيد ب ورا پيش خوانيم هنگام بار

 نيازز مردم نيم در جهان بى خوبى فرستمش بازه و زان پس ب

 دگر بزم و زّرين كاله آورد يكى رزم جويد سپاه آورد

 بزرگ آنك با نامداران بساخت مرا ارج ايشان ببايد شناخت

 كه شادان بدى تا بگردد سپهر مهره موبد ببرو آفرين كرد 

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  92
 

 
 

 

 بران نامور پيشگاهش نشاند سپهبد فرستاده را پيش خواند

 فرستاده را خواند پيش مهان شاه جهانچو بشنيد بيدار 

 و با دانش و يادگير گوىسخن ديده داناى پيربيامد جهان

 زانو نشسته بر تخت شاهى ب كش كرده دست و سر افگنده پسته ب

 بر تخت پيروزه بنشاختش بپرسيد بهرام و بنواختش

 ز ديدار اين مرز ناگشته سير بدو گفت كايدر بماندى تو دير

 گيتى مرا همچو انباز داشته ب رزم خاقان ز تو بازداشتمرا 

 شد اندازهترا بودن ايدر بى كنون روزگار توام تازه شد

 و ز آواز تو روز فّرخ نهيم سخن هرچ گويى تو پاسخ دهيم

 مبادا زمان و زمين توكه بى پير كرد آفرين ۀفرستاد

 بردز گفت خردمند رامش  هران پادشاهى كه دارد خرد

 تربدانديش را روز تاريك تريزدان خردمند نزديكه ب

 كه هم مهتر و شاه و هم بهترى تو بر مهتران جهان مهترى

 بر آيين شاهان پيروزگر ترا دانش و هوش و دادست و فر

 بر هوشمندان توى كدخداى همانت خرد هست و پاكيزه راى

 ميان تو سستمبيناد گردون  كه جاويد بادى تن و جان درست

 زره گهر سخته هرگز كه بيند ب زبانت ترازوست و گفتن گهر

 همان چاكر شاه را چاكرم قيصرم ۀاگر چه فرستاد

 

 پادشاهی بهرام گور

 پرسش و پاسخ فرستاده رومی با موبدان ایران  – 27بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  93
 

 
 

 

 كه جاويد باد اين سر و تاج و گاه شاهه درودى رسانم ز قيصر ب

 بپرسم ز دانندگان تو نيز و ديگر كه فرمود تا هفت چيز

 را بيشتر آب روى گوىسخن بدو گفت شاه اين سخنها بگوى

 بشد پيش با مهتران و ردان بفرمود تا موبد موبدان

 بهر دانشى بر توانا بدند بشد موبد و هر كه دانا بدند

 موبد بگفته سخنهاى قيصر ب سخن گوى بگشاد راز از نهفت

 چه چيز آنك خوانى همى اندرون موبد چنين گفت كاى رهنمونه ب

 جزين نيز نامش ندانى همى خوانى همىدگر آنك بيرونش 

 همان بيكرانه چه و خوار كيست زبر چيست اى مهتر و زير چيست

 هر جاى فرمان بوده مر او را ب چه چيز آنك نامش فراوان بود

 كه مشتاب و ز راه دانش مگرد فرزانه مرده چنين گفت موبد ب

 برون اندكيستسخن در درون و  مر اين را كه گفتى تو پاسخ يكيست

 زبر فّر يزدان فرمانرواست برون آسمان و درونش هواست

 دسته دانش به اگر تاب گيرى ب همان بيكران در جهان ايزدست

 يزدان دليره ب د آن را كه باشد ب زيره زبر چون بهشتست و دوزخ ب

 هر جاى كامش بوده رونده ب دگر آنك بسيار نامش بود

 كامه رساند خرد پادشا را ب نام خرد دارد اى پير بسيار

 خرد دور شد درد ماند و جفا يكى مهر خوانند و ديگر وفا

 بلند اخترى زيركى داندش زبان آورى راستى خواندش

 كه باشد سخن نزد او پايدار گهى بردبار و گهى رازدار

 نام او بگذرد هااز اندازه پراگنده اينست نام خرد

 خرد بر همه نيكويها سرست برترستتو چيزى مدان كز خرد 

 كه چشم سر ما نبيند نهان خرد جويد آگنده راز جهان



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  94
 

 
 

 

 هر دانش از كرده كردگاره ب دگر آنك دارد جهاندار خوار

 كه بينا شمارش بداند كه چند رخشان ز چرخ بلند ستستاره

 كسى را بدو راه و آهنگ نيست بلند آسمان را كه فرسنگ نيست

 همان گردش روزگار ورا گيرى شمار ورا همى خوار

 بماند شگفت اندرو تيز وير كسى كو ببيند ز پرتاب تير

 ازين خوارتر چيست اى شادمان ستاره همى بشمرد ز آسمان

 فراخست راى جهان آفرين من اين دانم ار هست پاسخ جزين

 زمين را ببوسيد و فرمان گزيد سخن دان قيصر چو پاسخ شنيد

 ز يزدان برين بر فزونى مخواه بهرام گفت اى جهاندار شاهه ب

 سر سركشان زير پيمان تست فرمان تسته كه گيتى سراسر ب

 ياده ندارد جهان چون تو شاهى ب پسند بزرگان فّرخ نژاد

 دانش فزونست از بخردانه ب همان نيز دستورت از موبدان

 اندافگندهدانايى او سر ه ب اندهمه فيلسوفان ورا بنده

 دلش اندرون روشنايى فزوده ب چو بهرام بشنيد شادى نمود

 همان جامه و اسپ و بسيار چيز موبد درم داد ده بدره نيزه ب

 خرد يافته موبد پر هنر و زانجا خرامان بيامد بدر

 سوى خانه رفت از بر شهريار قيصر نامدار ۀفرستاد

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  95
 

 
 

 

 شهنشاه بر تخت زّرين نشست چو خورشيد بر چرخ بنمود دست

 خرد يافته موبد پر گهر دره قيصر آمد ب ۀفرستاد

 كردند يادسخنها ز هر گونه  پيش شهنشاه رفتند شاده ب

 و جفت ياركه اى مرد هشيار بى فرستاده را موبد شاه گفت

 او ببايد گريست ۀكه بر كرد ز گيتى زيانكارتر كار چيست

 كه از كردنش مرد گردد بلند چه دانى تو اندر جهان سودمند

 هميشه بزرگ و توانا بود فرستاده گفت آنك دانا بود

ل خوارتر  نيكئى ناسزاوارتربهر  تن مرد نادان ز گ 

 شنيدى مگر پاسخ راستان ز نادان و دانا زدى داستان

 خشكى مبره بينديش و ماهى ب بدو گفت موبد كه نيكو نگر

 سخنها ز دانش توان ياد كرد فرستاده گفت اى پسنديده مرد

 كه از دانش افزون شود آبروى تو اين گر دگرگونه دانى بگوى

 كز انديشه با زيب گردد سخن بدو گفت موبد كه انديشه كن

 چنان دان كه مرگش زيانكارتر آزارترز گيتى هرانكو بى

 چو زايد بد و نيك تن مرگ راست مرگ بدان شاد باشى رواسته ب

 خرد را ميانجى كن اندر ميان ازين سودمندى بود زان زيان

 سخنهاى او سودمند آمدش چو بشنيد رومى پسند آمدش

 بدو گفت فرخنده ايران زمين شاه كرد آفرينبخنديد و بر 

 

 پادشاهی بهرام گور

 بدورد کردن بهرام گور فرستاده قیصر را   – 28بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  96
 

 
 

 

 چو موبد بروبر نشيند همى كه تخت شهنشاه بيند همى

 موبد ز هر مهترى برترىه ب دانش جهان را بلند افسرىه ب

 كه دستور تو بر جهان پادشاست اگر باژ خواهى ز قيصر رواست

 بهاردلش تازه شد چون گل اندر  ز گفتار او شاد شد شهريار

 شب آمد بر آمد درفش سياه برون شد فرستاده از پيش شاه

 عنبر بيالود خورشيد روىه ب پديد آمد آن چادر مشكبوى

 سر خفته از خواب بيدار كرد شكيبا نبد گنبد تيز گرد

 سر شاه گيتى سبك شد ز خواب آفتاب ۀدرفشى بزد چشم

 شهريارنشست از بر تخت خود  در بار بگشاد ساالر بار

 فرستاده را پيش او خواستند بفرمود تا خلعت آراستند

 ز دينار گيتى كه بردند نام ز سيمين و زّرين و اسپ و ستام

 تيزوير ۀفزون گشت ز انديش ز دينار و گوهر ز مشك و عبير

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  97
 

 
 

 

 دلش گشت پيچان ز كار سپاه چو از كار رومى بپردخت شاه

 بشد با يكى نامدار انجمن بفرمود تا موبد راى زن

 ابر پهلوانان پرخاشخر ببخشيد روى زمين سربسر

 گرانمايه را كشور و تاج و گاه درم داد و اسپ و نگين و كاله

 وزو شادمانه كهان و مهان پر از راستى كرد يك سر جهان

 نادادن چيز و گفتار سرده ب هر انكس كه بيداد بد دور كرد

 كه اى پر هنر پاك دل بخردان و زان پس چنين گفت با موبدان

 ز كردار شاهان بيداد و داد جهان را ز هر گونه داريد ياد

 و هم تن ز آرام و نازتهى ماند  بسى دست شاهان ز بيداد و آز

 دو نيم بوده دل نيك مردان ب جهان از بدانديش در بيم بود

 كسى را نبد كوشش ايزدى كار بدىه همه دست كرده ب

 پر از غم دل مردم پارسا نبد بر زن و زاده كس پادشا

 بريده دل از بيم گيهان خديو بهر جاى گستردن دست ديو

 و كوشش بخرديست در دانش سر نيكويها و دست بديست

 كه پيدا شود زو همه كّژ و راست همه پاك در گردن پادشاست

 نبد پاك و دانا و يزدان پرست پدر گر به بيداد يازيد دست

 كه روشن دلش رنگ آتش گرفت مداريد كردار او بس شگفت

 چه كردند كز ديو جستند راه ببينيد تا جّم و كاوس شاه

 

 پادشاهی بهرام گور

 سخن گفتن بهرام به سرداران داد  – 29بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  98
 

 
 

 

 آب خرد جان تيره نشسته ب بجست پدر همچنان راه ايشان

 شدند جانفراوان ز تنديش بى همه زيردستانش پيچان شدند

 همى آفرين او نيابد ز كس كنون رفت و زو نام بد ماند و بس

 مبادا كه پيچد روانش ز كين ز ما باد بر جان او آفرين

 راه اوى گمانمينو كشد بىه ب كنون بر نشستم بر گاه اوى

 كه نيرو دهد آشكار و نهان خواهم از كردگار جهانهمى 

 ز خاك سيه مشك سارا كنيم كه با زيردستان مدارا كنيم

 دامنم اىنگيرد ستمديده كه با خاك چون جفت گردد تنم

 بپوشيد شسته دل از كاستى شما همچنين چادر راستى

 ز دهقان و تازى و رومى نژاد كه جز مرگ را كس ز مادر نزاد

 نپيچد كسى گردن از چنگ اوى كردار شيرست آهنگ اوىه ب

 خوارى تن اژدها بسپرده ب همان شير دّرنده را بشكرد

 كجا آن بزرگان و فّرخ مهان كجا آن سر و تاج شاهنشهان

 گيتى نشانه كزيشان نبينم ب كجا آن سواران گردنكشان

 كزيشان بدى شاد جان مهان كجا ان پرى چهرگان جهان

 چنان دان كه گشتست با خاك جفت هر انكس كه رخ زير چادر نهفت

 كردار بد نشمريمه جهان را ب همه دست پاكى و نيكى بريم

 تخت و نژاد و گهره تاج و به ب يزدان دارنده كو داد فره ب

 زيان جويد اندر بلند و مغاك يك مشت خاكه كه گر كار دارى ب

 بر سر دار پيراهنشكنم  آتش تنشه هم آنجا بسوزم ب

 بدزدد ز درويش دزدى پالس و گر در گذشته ز شب چند پاس

 بشويم دل غمگنان را ز رنج تاوانش ديبا فرستم ز گنجه ب

 تيره شب و روزگار دمهه ب و گر گوسفندى برند از رمه



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  99
 

 
 

 

 مبادا كه بر وى سپاسى نهم يكى اسپ پر مايه تاوان دهم

 و زان جنگ خسته سوارى بود چو با دشمنم كارزارى بود

 نداريم فرزند او را دژم فرستمش يك ساله زّر و درم

 كه اويست جاويد نيكى شناس ز دادار دارنده يك سر سپاس

 مگر هيربد مرد آتش پرست آتش ميازيد دسته آب و به ب

 مرزه كه ننگست در گاو كشتن ب مريزيد هم خون گاوان ورز

 چشم خداوند خود خوار شده ب ز پيرى مگر گاو بيكار شد

 كه از مرز بيرون شود فّرهى نبايد ز بن كشت گاو زهى

 مشكنيد پدردل كودك بى همه راى با مرد دانا زنيد

 گه  جنگ دشمن مجوييد سور ديو باشيد دور ۀاز انديش

 ز دارنده بيزارم و تخت عاج اگر خواهم از زيردستان خراج

 پاداش آن داد كرديم گرده ب اگر بدكنش بد پدر يزدگرد

 آزادى آهنگ آتش كنيده ب همه دل ز كردار او خوش كنيد

 مينو نمايدش راهه ز دوزخ ب ببخشد مگر كردگارش گناه

 دل مردمان جوان مشكنيد كسى كو جوانست شادى كنيد

 كه همواره رسوا بود پير مست مستى ميازيد دسته پيرى به ب

 پيرى به آيد برفتن بسيچه ب گنهكار يزدان مباشيد هيچ

 هستى غم روز فردا مداره ب چو خشنود گردد ز ما كردگار

 سر سركشان از غم آزاد باد ما شاد باده دل زيردستان ب

 شنيدند و كردند نيكو نگاه همه نامداران چو گفتار شاه

 ازان شاه پر دانش و زود ياب همه ديده كردند پيشش پر آب

 ورا پادشاه زمين خواندند خواندندخروشان برو آفرين 

 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  111
 

 
 

 

 چنين گفت كاى خسرو داد و راست وزير خردمند بر پاى خاست

 وزين مرزها رنج و سختى گذشت گشت بيمجهان از بدانديش بى

 كه از داد پيچيده دارد روان مگر نامور شنگل از هندوان

 ز دزدان پر آشوب دارد زمين ز هندوستان تا در مرز چين

 بدين داستان كار سازى سزد بده ايران همى دست يازد به ب

 چرا باژ خواهد ز چين و ز سند تو شاهى و شنگل نگهبان هند

 نبايد كه ناخوبى آيد بروى انديش و تدبير آن باز جوىبر 

 جهان پيش او چون يكى بيشه شد چو بشنيد شاه آن پر انديشه شد

 كس در جهانه بسازم نگويم ب چنين گفت كاين كار من در نهان

 همان رسم شاه و گاه ورا تنها ببينم سپاه وراه ب

 آزادگانه ايران به نگويم ب شوم پيش او چون فرستادگان

 جزو هر كسى آنك بد ناگزير بشد پاك دستور او با دبير

 ببردند قرطاس و مشك و قلم بگفتند هر گونه از بيش و كم

 پر از دانش و آفرين خداى يكى نامه بنوشت پر پند و راى

 ز يزدان بر آن كس كه جست آفرين سر نامه كرد از نخست آفرين

 همه چيز جفتست و ايزد يكيست خداوند هست و خداوند نيست

 پرستنده و تاج دارنده را ز چيزى كجا او دهد بنده را

 فروزنده كهتران و مهان فزون از خرد نيست اندر جهان

 

 پادشاهی بهرام گور

 نوشتن بهرام گور نامه به نزدیک شنگل شاه هند  – 31بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  111
 

 
 

 

 كردار بد نسپرده جهان را ب هر انكس كه او شاد شد از خرد

 كه بد آب دانش نيارد مزيد پشيمان نشد هر ك نيكى گزيد

 مبادا كسى در بال مبتال از بال رهاند خرد مرد را

 كه از بد همه ساله ترسان بود نخستين نشان خرد آن بود

 چشم خرد جست راز جهانه ب بداند تن خويش را در نهان

 همان زيور نامداران بود خرد افسر شهرياران بود

 بكوشد به داد و بپيچد ز بد بداند بد و نيك مرد خرد

 روان را بخون در نشانى همى تو اندازه خود ندانى همى

 خوبى و زشتى بهانه منمه ب اگر تاج دار زمانه منم

 پديد آيد از هر سوى كاستى تو شاهى كنى كى بود راستى

 چنين با بدانديشگان ساختن نه آيين شاهان بود تاختن

 پدر پيش شاهان ما بنده بود نياى تو ما را پرستنده بود

 كه دير آمدى باژ هندوستان همداستانكس از ما نبودند 

 ايران زمينه كه از چين بيامد ب نگه كن كنون روز خاقان چين

 بپيچيد زان بد كه خود كرده بود تاراج داد آنك آورده بوده ب

 همان بخشش و فّره دين تو چنين هم همى بينم آيين تو

 همان لشكر يكدل آراسته مرا ساز جنگست و هم خواسته

 هند اندرون لشكر آراى نيسته ب با دليران من پاى نيستترا 

 همى پيش دريا برى جوى خويش تو اندر گمانى ز نيروى خويش

 ىاو با دانش آزاده گوىسخن ىافرستادم اينك فرستاده

 ببى دانشى سخت كن تنگ را اگر باژ بفرست اگر جنگ را

 تار و پود كه داد و خرد باشدش ز ما باد بر جان آن كس درود

 نوشتند و بر وى پراگند مشك چو خط از نسيم هوا گشت خشك



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  112
 

 
 

 

 كه دادش سر هر بدى رام كرد عنوانش بر نام بهرام كرده ب

 خرداد ماه اندرون روز ارده ب كه تاج كيان يافت از يزدگرد

 باژ سقالب و روم ۀستانند سپهدار مرز و نگهدار بوم

 درياى قّنوج تا مرز سندز  نزديك شنگل نگهبان هنده ب

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  113
 

 
 

 

 بر آراست بر ساز نخچيرگاه چو بنهاد بر نامه بر مهر شاه

 نامدارانش همره نبودجز از  بلشكر ز كارش كس آگه نبود

 گذشت از بر آب جا دوستان هندوستانه بيامد بدين سان ب

 در پرده و بارگاهش بديد چو نزديك ايوان شنگل رسيد

 بدربر فراوان سليح و نوا بود سر در هوا ىابرآورده

 خروشيدن زنگ با كّر ناى پاىه سواران و پيالن بدر بر ب

 انديشه اندر نشانده را ب دلش شگفتى بدان بارگه بر بماند

 اوى كارانپرستنده و پاى چنين گفت با پرده داران اوى

 فرستاده آمد بدين بارگاه كه از نزد پيروز بهرامشاه

 ز پرده درون تا بر شهريار هم اندر زمان رفت ساالر بار

 ارجش ز درگاه بگذاشتنده ب بفرمود تا پرده برداشتند

 يكى خانه ديد آسمانش بلور گورخرامان همى رفت بهرام 

 هر جاى چندى گهره نشانده ب ازارش همه سيم و پيكرش زر

 پاىه پس پشت او ايستاده ب نزديك او رهنماىه نشسته ب

 سر بر ز گوهر كالهه نهاده ب برادرش را ديد بر زيرگاه

 ورا ديد با تاج بر تخت ناز نزديك شنگل فرازه چو آمد ب

 نشسته برو شاه با فّر و زور و بلور همه پايه تخت زرّ 

 همى بود پيشش زمانى دراز بر تخت شد شاه و بردش نماز

 

 پادشاهی بهرام گور

 رفتن بهرام گور به هندوستان با نامه خود  – 31بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  114
 

 
 

 

 جهاندار بهرام يزدان پرست چنين گفت زان كو ز شاهان مهست

 نوشته خطى پهلوى بر پرند يكى نامه دارم بر شاه هند

 بفرمود زّرين يكى زيرگاه چو آواز بهرام بشنيد شاه

 ز درگاه يارانش را خواندند زْرْش بنشاندند بران كرسى

 چنين گفت كاى شهريار بلند چو بنشست بگشاد لب را ز بند

 مبادا بهى و مهى توكه بى زبان بر گشايم چو فرمان دهى

 كه گوينده يابد ز چرخ آفرين بدو گفت شنگل كه برگوى هين

 نزادگيتى ز مادر ه كه چون او ب چنين گفت كز شاه خسرو نژاد

 كه با داد او زهر شد پاى زهر مهست آن سر افراز بر روى دهر

 اندنخچير شيران شكار وىه ب اندبزرگان همه باژدار وى

 بيابان شود همچون درياى خون رزم اندرونه چو شمشير خواهد ب

ّرباره ب  بود پيش او گنج دينار خوار بخشش چو ابرى بود د 

 بر پرند يىهمان پهلوى نامه پيامى رسانم سوى شاه هند

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  115
 

 
 

 

 شگفتى بماند اندران نامدار چو بشنيد شد نامه را خواستار

 جور گشت همچون زريررخ تا  چو آن نامه بر خواند مرد دبير

 گفتار مشتاب و تندى مكنه ب بدو گفت كاى مرد چيره سخن

 چنان هم نمايد همى راه تو بزرگى نمايد همى شاه تو

 نباشم ز گوينده همداستان كسى باژ خواهد ز هندوستان

 رنجه و گر شهر و كشور سپردن ب گنجه لشكر همى گويد اين گر به ب

 و گر خاك و من همچو درياى آب شاهان و من چون عقاب اندكلنگ

 نه با آسمان جست كس نام و ننگ جنگه كسى با ستاره نكوشد ب

 كه گيرد ترا مرد داننده خوار هنر بهتر از گفتن نابكار

 ز شاهى شما را زبانست بهر نه مردى نه دانش نه كشور نه شهر

 نابرده دستنياكان بدو هيچ  نهفته همه بوم گنج منست

 چو گنجور ما بر گشايد گره دگر گنج برگستوان و زره

 و گر ژنده پيلش تواند كشيد به پيالنش بايد كشيدن كليد

 ستاره شود پيش چشم تو خوار و گر گيرى از تيغ و جوشن شمار

 همان ژنده پيالن و گاه مرا زمين بر نتابد سپاه مرا

 كه خواند مرا شهريار بود كس هندى زنى در هزاره هزار ار ب

 من دارد اكنون جهان پشت راسته ب همان كوه و درياى گوهر مراست

 دگر گنج كافور ناگشته خشك عنبر و عود و مشكۀ همان چشم

 

 پادشاهی بهرام گور

 پاسخ دادن شنگل به نامه بهرام   – 32بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  116
 

 
 

 

 بروى زمين هرك گردد نژند دگر داروى مردم دردمند

 اگر زّر و سيمست و گر گوهرست همه بوم ما را بدين سان برست

 فرمان من تنگ بسته كمره ب شاهند با تاج زرچو هشتاد 

 نيابد بدين خاك بر ديو گاه همه بوم را گرد درياست راه

 ز سقالب تا پيش ايران زمين ز قّنوج تا مرز درياى چين

 به بيچارگى در پرست منند بزرگان همه زير دست  منند

 نرانند جز نام من بر زبان چين و ختن پاسبانه هند و به ب

 اندپرستندگى را فزاينده اندهمه تاج ما را ستاينده

 مرا خواند اندر جهان آفرين مشكوى من دخت فغفور چينه ب

 شمشير دله ه بكه بستاند از ك   پسر دارم از وى يكى شير دل

 ازين بوم و بر كس نكردست ياد قبادز هنگام كاوس تا كى

 مرا شهريارز لشكر كه خواند  همان نامبردار سيصد هزار

 من راه نيسته كزيشان كسى را ب ز پيوستگانم هزار و دويست

 كه در هند بر پاى پيش منند همه زاد بر زاد خويش منند

 ز آورد ايشان بخايد دو چنگ هنگام جنگه كه در بيشه شيران ب

 تندى فرستاده راه كه كشتى ب گر آيين بدى هيچ آزاده را

 شدى مويه گر بر تو پيراهنت سرت را جدا كردمى از تنت

 اگر مهترى كام كّژى مخار بدو گفت بهرام كاى نامدار

 كه گر بخردى راه كّژى مجوى مرا شاه من گفت كو را بگوى

 زبان آور و كامران بر سخن ز درگه دو دانا پديدار كن

 يكى بر يكى زان ما بگذرد راى و خرده گر ايدونك زيشان ب

 كه نزديك بخرد سخن خوار نيست كار نيستمرا نيز با مرز تو 

 گرز گرانه كسى كو گرايد ب و گرنه ز مردان جنگاوران



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  117
 

 
 

 

 كه با يك تن از ما كند كارزار گزين كن ز هندوستان صد سوار

 چو پيدا شود مردى و ارز تو نخواهيم ما باژ از مرز تو

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  118
 

 
 

 

 كه راى تو با مردمى نيست جفت بهرام گفته چو بشنيد شنگل ب

 چه گويى سخنهاى ناسودمند زمانى فرود آى و بگشاى بند

 همه هرچ بايست بر ساختند يكى خّرم ايوان بپرداختند

 چو بر اوج شد تاج گيتى فروز بياسود بهرام تا نيم روز

 يكى را بفرمود كو را بخوان چو در پيش شنگل نهادند خوان

 و هم كامگار نوست گوىسخن خسروست ۀكز ايران فرستاد

 بياور بخوان رسوالن نشان كسى را كه با اوست هم زين نشان

 بگشاد و لب را ببستنان دست ه ب بشد تيز بهرام و بر خوان نشست

 رود و مى خواستند ۀنوازند چو نان خورده شد مجلس آراستند

 همان زير زربفت گستردنى همى بوى مشك آمد از خوردنى

 شدند غمز تيمار نابوده بى بزرگان چو از باده خّرم شدند

 كشتى كه دارند با ديو پاىه ب دو تن را بفرمود زور آزماى

 ببستندشان بر ميانها ازار مردان كاربرفتند شايسته 

 گرازان و پيچان دو مرد گران همى كرد زور ان برين اين بران

 مغزش نبيد اندر افگند شوره ب چو برداشت بهرام جام بلور

 بفرماى تا من ببندم ازار شنگل چنين گفت كاى شهرياره ب

 نه اندر خرابى و مستى شوم كشتى شومه چو با زورمندان ب

 چو زير آورى خون ايشان بريز بخنديد شنگل بدو گفت خيز

 

 پادشاهی بهرام گور

 بارگاه شنگل و هنر نمودنکشتی گرفتن بهرام گور در   – 33بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 مردى خم آورد باالى راسته ب چو بشنيد بهرام بر پاى خاست

 گور ژيانه چو شيرى كه يازد ب كسى را كه بگرفت زيشان ميان

 شكست و بپالود رنگ رخانش همى بر زمين زد چنان كاستخوانش

 برز باال و آن زور و كفتازان  بدو مانده بد شنگل اندر شگفت

 ورا از چهل مرد برتر نشاند هندى همى نام يزدان بخوانده ب

 برفتند ز ايوان گوهر نگار چو گشتند مست از مى خوشگوار

 ز خوردن بر آسود برنا و پير چو گردون بپوشيد چينى حرير

 فروزنده بر چرخ بنمود روى چو زّرين شد آن چادر مشكبوى

 ميدان خراميد چوگان بدسته ب باره را بر نشستشه هندوان 

 همى تاخت بر آرزو يك زمان ببردند با شاه تير و كمان

 كمان كيانى گرفته بدست بهرام فرمود تا بر نشسته ب

 چنان دان كه هستند با من سوار شنگل چنين گفت كاى شهرياره ب

 خوىچو فرمان دهد شاه آزاده  همى تير و چوگان كنند آرزوى

 گمانستون سواران بود بى چنين گفت شنگل كه تير و كمان

 زه كن كمان را و بگشاى شسته ب تو با شاخ و يالى بيفراز دست

 اسپ تگاور سپرده عنان را ب كمان را بزه كرد بهرام گرد

 يك چوبه برهم شكسته نشانه ب يكى تير بگرفت و بگشاد شست

 ميدان و مردان كين سواران گرفتند يك سر برو آفرين
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 كه اين فّر و اين برز و تير و كمان ز بهرام شنگل شد اندر گمان

 نه هندى نه تركى نه آزاده را فرستاده رانماند همى اين 

 برادرش خوانم هم اندر خورست اگر خويش شاهست گر مهترست

 كه اى پر هنر با گهر پيشگاه بخنديد و بهرام را گفت شاه

 بدين بخشش و زور و تير و كمان گمانبرادر توى شاه را بى

 نباشى مگر نامدارى دلير كه فّر كيان دارى و زور شير

 فرستادگان را مكن ناپسند بدو گفت بهرام كاى شاه هند

 برادرش خوانيم باشد گناه يزدگردم نه شاه ۀنه از تخم

 امنه دانش پژوهم نه فرزانه اماز ايران يكى مرد بيگانه

 نبايد كه يابد مرا خشم شاه مرا بازگردان كه دورست راه

 را سخن كه با تو هنوزست ما بدو گفت شنگل كه تندى مكن

 كه رفتن بزودى نباشد صواب رفتن شتابه نبايدت كردن ب

 چو پخته نخواهى مى خام گير بر ما بباش و دل آرام گير

 ز بهرام با او سخن چند راند پس انگاه دستور را پيش خواند

 گر از پهلوان نام او بيش نيست گر اين مرد بهرام را خويش نيست

 ز قّنوج رفتن ترا روى نيست بخوبى بگويش كه ايدر بايست

 گر از گفت من در دل آرد نهيب چو گويى دهد او تن اندر فريب

 تو آن گوى با وى كه در خور بود تو گويى مر او را نكوتر بود

 

 پادشاهی بهرام گور

 گمان بردن شنگل بر بهرام و بازداشتن او را از ایران  – 34بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه پيش شه هند بفزودى آب گويش بران رو كه باشد صوابه ب

 نگه دارى آن راى باريك اوى نزديك اوىه كنون گر بباشى ب

 سپهدارى و باژ و ملكت تر است هر انجا كه خوشتر واليت تر است

 نسيم بهار آيد از جويبار جايى كه باشد هميشه بهاره ب

 غمه چو باشد درم دل نباشد ب گهر هست و دينار و گنج درم

 بخندد چو بيند همى چهر تو نوازنده شاهى كه از مهر تو

 بر نگذرد نيك بختز قّنوج  سالى دو بار ست بار درخته ب

 كه از نام گردد دلم شادكام پرسش ز نامه چو اين گفته باشى ب

 فزون گردد از فّر او ارز ما مگر رام گردد بدين مرز ما

 بدين مرز با ارز ما سر كنيم ورا زود ساالر لشكر كنيم

 بهرام و بنمود راهه بگفت اين ب بيامد جهان ديده دستور شاه

 پاسخ نبودى تمام نامكه بى بپرسيد نام ز بهرام زان پس

 دگر شد كه تا چون دهد پاسخش چو بشنيد بهرام رنگ رخش

 مرا در دو كشور مكن روى زرد مرد گوىفرجام گفت اى سخنه ب

 رنجه گر از نيستى چند باشم ب گنجه من از شاه ايران نپيچم ب

 همان گردش راه و آيين ما جزين باشد آرايش دين ما

 بر خاستن گم كند راه خويشه ب هر انكس كه پيچد سر از شاه خويش

 بد و نيك بر ما همى بگذرد فزونى نجست آنك بودش خرد

 كه پشت زمانه بدو بود راست خداوند گيتى فريدون كجاست

 قبادو كى خسروجهاندار كى كجا آن بزرگان خسرو نژاد

 خودكام راجهاندار پيروز  دگر آنك دانى تو بهرام را

 مردى سر آرد جهان بر سرمه ب اگر من ز فرمان او بگذرم

 ايران كشد خاك جادوستانه ب نماند بر و بوم هندوستان
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 ببيند مرا شاه پيروزگر همان به كه من بازگردم بدر

 چنين خواندم شاه و هم باب و مام گر از نام پرسيم برزوى نام

 شهر كسانه دير ماندم بكه من  شنگل رسانه همه پاسخ من ب

 شنيده سخن پيش او بر شمرد چو دستور بشنيد پاسخ ببرد

 چنين گفت اگر دور ماند ز راه ز پاسخ پر آژنگ شد روى شاه

 سر آيد بدين مرد لشكر فروز يكى چاره سازم كنون من كه روز
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 ز باالى او بسته بر باد راه يكى كرگ بود اندران شهر شاه

 هم از آسمان كرگس تيز پر ازان بيشه بگريختى شير نر

 از آواز او كر شدى تيز گوش يكايك همه هند زو پر خروش

 بر آيد بدست تو اين كاركرد مردبهرام گفت اى پسنديده ه ب

 تير آژدنه همه چرم او را ب نزديك آن كرگ بايد شدنه ب

 بفّر تو اى مرد پيروزگر اگر زو تهى گردد اين بوم و بر

 چه نزديك اين نامدار انجمن يكى دست باشدت نزديك من

 بود زنده نام تو تا جاودان كه جاويد در كشور هندوان

 كه با من ببايد يكى رهنماى پاكيزه راىبدو گفت بهرام 

 خون غرقه پيراهنشه به بينى ب نيروى يزدان تنشه چو بينم ب

 كه او را نشيمن بدانست و جاى بدو داد شنگل يكى رهنماى

 بدان بيشه كرگ ريزنده خون همى رفت با نيكدل رهنمون

 ز باال و پهنا و اندام اوى همى گفت چندى ز آرام اوى

 كرگ تفت ۀخرامان بدان بيش بنمود و برگشت و بهرام رفتچو 

 پيكار آن كرگ بسته ميانه ب پس پشت او چند ايرانيان

 ز هنگش همى پست شد بوم اوى چو از دور ديدند خرطوم اوى

 ز مردى همى بگذرد اين سخن بدو هر كسى گفت شاها مكن

 چنگه و گرچه دليرست خسرو ب نكردست كس جنگ با كوه و سنگ

 

 پادشاهی بهرام گور

 جنگ بهرام با گرگ و کشتن او گرگ را   – 35بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بدين جنگ دستورى شاه نيست شنگل چنين گوى كاين راه نيسته ب

 هندوستان داد خاكه مرا گر ب چنين داد پاسخ كه يزدان پاك

 كه انديشه ز اندازه بيرون بود جاى دگر مرگ من چون بوده ب

 تو گفتى همى خوار گيرد روان زه كرد مرد جوانه كمان را ب

 مرگه پر از خشم سر دل نهاده ب نزديك كرگه بيامد دوان تا ب

 ز تركش بر آورد تير خدنگ نگه چكمان كيانى گرفته ب

 برين همنشان تا غمين گشت كرگ همى تير باريد همچون تگرگ

 جاى كمانه بر آهيخت خنجر ب چو دانست كو را سرآمد زمان

 و جفت ياربنام خداوند بى سر كرگ را راست ببريد و گفت

 فرمان او تابد از چرخ هوره ب او داد چندين مرا فّر و زور كه

 سر كرگ زان بيشه بيرون برند بفرمود تا گاو و گردون برند

 ديبا بياراست ايوان سوره ب ببردند چون ديد شنگل ز دور

 نشاندند بهرام را پيش گاه چو بر تخت بنشست پر مايه شاه

 سواران چين بزرگان هند و همى كرد هر كس برو آفرين

 بهرام گفتند كاى نامداره ب برفتند هر مهترى با نثار

 كردار تو راه ديدار نيستبه  كسى را سزاى تو كردار نيست

 گهى تازه روى و زمانى دژم غمه ازو شادمان شنگل و دل ب
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 دريا بدى گاه بر آفتابه ب يكى اژدها بود بر خشك و آب

 وزو خاستى موج درياى نيل دم ژنده پيله همى در كشيدى ب

 بدان تيز هش راز داران خويش ياران خويشه چنين گفت شنگل ب

 پر ز درد گهى شادمانم گهى شير مرد ۀكه من زين فرستاد

 قّنوج بر كشورى سر بدىه ب مرا پشت بودى گر ايدر بدى

 ز بهرام قّنوج ويران شود گر از نزد ما سوى ايران شود

 نماند برين بوم ما رنگ و بوى چو كهتر چنين باشد و مهتر اوى

 ديگر انداختم ۀيكى چار همه شب همى كار او ساختم

 نيابد رها گمانىكزو بى فرستمش فردا بر اژدها

 چو با اژدها خود شود جنگجوى كار اوى ۀنباشم نكوهيد

 بسى داستان دليران براند بگفت اين و بهرام را پيش خواند

 ترا ايدر آورد ز ايران زمين بدو گفت يزدان  پاك آفرين

 چنان كز ره نامداران سزد كه هندوستان را بشويى ز بد

 فرجام گنجه بآغاز رنج و ب يكى كار پيش است با درد و رنج

 بخشنودى من برو باز جاى چو اين كرده باشى زمانى مپاى

 كه از راى تو بگذرم نيست راه شنگل چنين پاسخ آورد شاهه ب

 مگر بد بود گردش آسمان ز فرمان تو نگذرم يك زمان

 بدين بوم ما در يكى اژدهاست بدو گفت شنگل كه چندين بالست

 

 پادشاهی بهرام گور

 کشتن بهرام گور اژدها را   – 36بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  نسخه مسکو (بر اساس  ه )شاهناممتن 
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 نهنگ دم آهنگ را بشكرد دريا همى بگذردخشكى و ه ب

 ازو كشور هند پرداختن ساختن يىتوانى مگر چاره

 همه مرز باشند همداستان ايران برى باژ هندوستانه ب

 ز عود و ز عنبر ز هر گونه چيز هند با باژ نيز ۀهمان هدي

 هند اندرون شاه و فرمانرواه ب بدو گفت بهرام كاى پادشا

 پى اژدها را ببّرم ز خاك دارنده يزدان پاكبفرمان 

 من راه راسته ببايد نمودن ب ندانم كه او را نشيمن كجاست

 كه آن اژدها را نمايد بدوى فرستاد شنگل يكى راه جوى

 از ايران سواران خنجرگزار همى رفت با نامور سى سوار

 تاريكى آن اژدها را بديده ب همى تاخت تا پيش دريا رسيد

 و زان اژدها نيز جوشان شدند بزرگان ايران خروشان شدند

 تو اين را چو آن كرگ پيشين مدار بهرام گفتند كاى شهرياره ب

 دادار بايد سپرده كه اين را ب ايرانيان گفت بهرام گرده ب

 مردى فزونى نگيرد نه كاسته ب مرا گر زمانه بدين اژدهاست

 پيكانش را داده بد زهر و شيركه  كمان را بزه كرد و بگزيد تير

 چپ و راست جنگ سواران گرفت بران اژدها تيرباران گرفت

 همى خار زان زهر او بر فروخت بپوالد پيكان دهانش بدوخت

 فرو ريخت با زهر خون از برش دگر چار چوبه بزد بر سرش

 همى خاك را خون زهرش بشست تن اژدها گشت زان تير سست

 بتندى دل اژدها بر دريد آبگون بركشيديكى تيغ زهر 

 تنش جانبخاك اندر افگند بى تيغ و تبرزين بزد گردنشه ب

 چو شاه آن سر اژدها را بديد گردون سرش سوى شنگل كشيده ب

 ز دادار بر بوم ايران زمين بر آمد ز هندوستان آفرين
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 كه با اژدها سازد او كارزار كه زايد بران خاك چونين سوار

 نباشد جز از شهريارش همال برين برز باال و اين شاخ و يال

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  118
 

 
 

 

 روى زردهمى داشت از كار او  همان شاه شنگل دلى پر ز درد

 همان مردم خويش و بيگانه را شب آمد بياورد فرزانه را

 بدين زور و اين شاخ و اين دستگاه چنين گفت كاين مرد بهرامشاه

 ز هر گونه آميختم رنگ و بوى نباشد همى ايدر از هيچ روى

 نزديك شاه دليران شوده ب ايران شوده گر از نزد ما او ب

 هندوستان نيست گويد سواره ب سپاه مرا سست خواند بكار

 فرستاده را سر ز تن بر كنم سرافراز گردد مگر دشمنم

 چه بينيد اين را چه دانيد راه نهانش همى كرد خواهم تباه

 دلت را بدين گونه رنجه مدار بدو گفت فرزانه كاى شهريار

مرى برد راه و بىه ب شهرياران كشى ۀفرستاد  دانشىغ 

 براه چنين راى هرگز مگرد گونه هرگز نكردكس انديشه زين 

 مردم گرامى بوده سپهبد ب بر مهتران زشت نامى بود

 يكى تاج دارى چو بهرامشاه پس انگه بيايد ز ايران سپاه

 ز نيكى نبايد ترا دست شست نماند ز ما كس بدينجا درست

 نه كشتن بود رنج او را بها ماست از اژدها ۀرهانيد

 تن زندگانى فزايش نه مرگه ب از اژدها كشت و كرگبدين بوم ما 

 ز گفتار فرزانگان خيره شد چو بشنيد شنگل سخن تيره شد

 فرستاد كس نزد بهرامشاه ببود آن شب و بامداد پگاه

 

 پادشاهی بهرام گور

 به زنی گردن بهرام گور دختر شاه هندوستان را   – 37بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نه دستور بد پيش و نه راى زن انجمنبتنها تن خويش بى

 توانگر شدى گرد بيشى مگرد بهرام گفت اى دالراى مرده ب

 ز گفتار و كردار باشد برم تو داد خواهم همى دخترمه ب

 كز ايدر گذشتن ترا روى نيست چو اين كرده باشم بر من بايست

 هندوستان شهريارى دهمه ب ترا بر سپه كامگارى دهم

 ز تخت و نژاد و ز ننگ و نبرد فرو ماند بهرام و انديشه كرد

 شنگل مرا ننگ نيستز پيوند  ابا خويشتن گفت كاين جنگ نيست

 ببينم مگر خاك ايران زمين و ديگر كه جان بر سر آرم بدين

 بر آويخت بادام روباه شير كه ايدر بدين سان بمانديم دير

 ز گفتارت آرايش جان كنم چنين داد پاسخ كه فرمان كنم

 كه چون بينمش خوانمش آفرين تو از هر سه دختر يكى برگزين

 چينى پرنده بياراست ايوان ب شاه هند ز گفتار او شاد شد

 آرايش و بوى و رنگ و نگاره ب سه دختر بيامد چو خّرم بهار

 ديدار نوه بياراى دل را ب بهرام گور آن زمان گفت روه ب

 ازان ماه رويان يكى برگزيد بشد تيز بهرام و او را بديد

 همه شرم و ناز و همه راى و كام چو خّرم بهارى سپينود نام

 را دودچو سرو سهى شمع بى بدو داد شنگل سپينود را

 بدان ماه رخ داد شنگل كليد برگزيد تريكى گنج پر مايه

 سواران با زيب و با نام را بياورد ياران بهرام را

 همان عنبر و عود و كافور نيز درم داد و دينار و هر گونه چيز

 نامدارز قّنوج هر كس كه بد  بياراست ايوان گوهر نگار

 شادى همه نزد شاه آمدنده ب خرامان بران بزمگاه آمدند

 همه شاد و خّرم بجاى نشست ببودند يك هفته با مى بدست
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 جام بلوره چو مى بود روشن ب سپينود با شاه بهرام گور
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 كه با فّر مردى ز ايران زمين فغفور چينه چو زين آگهى شد ب

 زاده بودهمانا ز ايران تهم نزديك شنگل فرستاده بوده ب

 كه بر ماه سايد همى افسرش بدو داد شنگل يكى دخترش

 جهاندار با دستگاهنوشت آن  يكى نامه نزديك بهرامشاه

 سر نامداران و شاه مهان عنوان بر از شهريار جهانه ب

 قّنوج با يار سىه كه آمد ب نزد فرستاده پارسىه ب

 ز تو نامور مرد با فّرهى ما آگهىه دگر گفت كامد ب

 فشرده بهر جاى بر پاى تو خردمندى و مردى و راى تو

 نيامد رها ز شمشير تيزت كجا كرگ و آن نامور اژدها

 كه هندوستان خاك او را بهاست تو داد دختر كه پيوند ماسته ب

 به پيوند اين شاه فرمانروا سر خويش را بردى اندر هوا

 كجا كهترش افسر ماه را ايران بزرگيست اين شاه راه ب

 قّنوج شد يار ديگر گرفته ب دستورى شاه در بر گرفته ب

 پاىه بدين مرز چندانك بايد ب كنون رنج بردار و ايدر بياى

 روان را ز راى تو جوشن كنيم بديدار تو چشم روشن كنيم

 پاىه زمانى نگويم بر من ب چو خواهى كه ز ايدر شوى باز جاى

 خود و نامداران آراسته برو شاد با خلعت و خواسته

 چو با شاه ايران مرا جنگ نيست ترا آمدن پيش من ننگ نيست

 

 پادشاهی بهرام گور

 نامه فغفور چین به بهرام گور و پاسخ آن  – 38بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  اساس نسخه مسکو (بر  ه )شاهناممتن 
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 چو خواهى كه بر گردى ايدر مپاى از آمدن هيچ راى مكن سستى

 بدلش اندر افتاد زان نامه شور بهرام گوره چو نامه بيامد ب

 پاليز كين بر درختى بكشته ب نويسنده بر خواند و پاسخ نوشت

 دو چشم تو جز كشور چين نديد سر نامه گفت آنچ گفتى رسيد

 سرافراز و تاج مهاننوشتى  عنوان بر از پادشاه جهانه ب

 بزرگى نو را نخواهم كهن جز آن بد كه گفتى سراسر سخن

 چنو در زمانه ندانيم كس شهنشاه بهرام گورست و بس

 چنو پادشا كس ندارد بياد فّر و نژاده مردى و دانش به ب

 ز شاهان سرافرازتر خواندش جهاندار پيروزگر خواندش

 امهندوستان رنجها بردهه ب امدگر آنك گفتى كه من كرده

 كه با فّر و اورند و با نام بود همان اختر شاه بهرام بود

 كسه ندارند كرگ ژيان را ب هنر نيز ز ايرانيانست و بس

 به نيكى ندارند ز اختر سپاس همه يكدالنند و يزدان شناس

 بمردى گرفتم چنين پيشگاه من داد شاهه دگر آنك دختر ب

 مردى همى راند از ميش گرگه ب شنگل بزرگيكى پادشا بود 

 من داد شايسته فرزند خويشه ب چو با من سزا ديد پيوند خويش

 نيكى بباشم ترا رهنماىه ب دگر آنك گفتى كه خيز ايدر آى

 چين آيم از بهر چينى پرنده ب هنده مرا شاه ايران فرستد ب

 داستانكه رانم بدين گونه بر  نباشد ز من بنده همداستان

 ايران فرستمت آراستهه ب دگر آنكه گفتى كه با خواسته

 چيز كسان دست كردن درازه ب نيازمرا كرد يزدان از آن بى

 پاسنيايش كنم روز و شب در سه بخشش سپاسه ز بهرام دارم ب

 هنر زانچه برتر فزودى مرا چهارم سخن گر ستودى مرا
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 بگوييم با شاه ايران زمين پذيرفتم اين از تو اى شاه چين

 كه آنرا نداند فلك تار و پود ز يزدان ترا باد چندان درود

 فرستاد پاسخ سوى شاه چين بر آن نامه بنهاد مهر نگين
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 زن او را همى شاه گيتى شناخت چو بهرام با دخت شنگل بساخت

 نهاده دو چشم اندران چهر اوى شب و روز گريان بد از مهر اوى

 ز بدها گمانيش كوتاه شد چو از مهرشان شنگل آگاه شد

 همى رفت هر گونه از بيش و كم نشستند يك روز شادان بهم

 كه دانم كه هستى مرا نيك خواه را گفت بهرامشاه سپينود

 چنان كن كه ماند سخن در نهفت يكى راز خواهم همى با تو گفت

 تو باشى بدين كار همداستان همى رفت خواهم ز هندوستان

 نبايد كه داند كس از انجمن تنها بگويم ترا يك سخنه ب

 ياورستهمم كردگار جهان  ايران مرا كار زين بهترسته ب

 خوبى خرد رهنماى آيدته ب برفتن گر ايدونك راى آيدت

 زانو بوده پدر پيش تختت ب هر جاى نام تو بانو بوده ب

 تو بر خيره از راه دانش مگرد سپينود گفت اى سرافراز مرد

 كزو شوى همواره خندان بود بهين زنان جهان آن بود

 از جان توبپيچد به بيزارم  اگر پاك جانم ز پيمان تو

 وزين راز مگشاى بر كس سخن بدو گفت بهرام پس چاره كن

 بسازم اگر باشدم يار بخت سپينود گفت اى سزاوار تخت

 كه سازد پدرم اندران بيشه سور يكى جشنگاهست ز ايدر نه دور

 را آراىستايند جاى بت كه دارند فّرخ مران جاى را

 

 پادشاهی بهرام گور

 گریختن بهرام گور از هندستان با دختر شنگل  – 39بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی ابوالقاسمحکیم اثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بت اندر ببايد گريست كه پيش بود تا بران بيشه فرسنگ بيست

 قّنوج در عود سوزان بوده ب بدان جاى نخچير گوران بود

 نمايد بران بيشه راه رهكه بى شود شاه و لشكر بدان جايگاه

 هميشه كهن باش و سال تو نو اگر رفت خواهى بدانجاى رو

 چو پيدا شود تاج گيتى فروز ز امروز بشكيب تا نيم روز

 رفتن بياراى و بر ساز كاره ب شهريار چو از شهر بيرون رود

 نخفت اندر انديشه تا بامداد ز گفتار او گشت بهرام شاد

 شب تيره بار غريبان ببست چو بنمود خورشيد بر چرخ دست

 همى راند با ساز نخچير گور نشست از بر باره بهرام گور

 نهاديم هر دو سوى راه روى زن گفت بر ساز و با كس مگوىه ب

 رفتن ببستند با او ميانه ب انكس كه بودند ايرانيانهر 

 بره بار بازرگانان بديد بيامد چو نزديك دريا رسيد

 خشكى دليران بدنده آب و به ب كه بازارگانان ايران بدند

 شهنشاه لب را بدندان گزيد چو بازارگان روى بهرام ديد

 رازز نادان سخن را همى داشت  پيشش نمازه نفرمود بردن ب

 كزين سودمندى و هم با گزند ببازارگان گفت لب را ببند

 ز خون خاك ايران چو دريا شود گرين راز در هند پيدا شود

 زبان بسته بايد گشاده دو دست گشاده بران كار كو لب ببست

 ببنديم تا باز يابيم بخت سوگند سخته زبان شما را ب

 بستيم با ديو راىبريديم و  بگوييد كز پاك يزدان خداى

 بپيچيم و داريم بد را نگاه اگر هرگز از راى بهرامشاه

 دل شاه زان رنج پرداخته چو سوگند شد خورده و ساخته

 كه نزد شما از من اين زينهار بديشان چنين گفت پس شهريار
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 چو خواهيد كز پندم افسر كنيد بداريد و با جان برابر كنيد

 سپاه آيد از هر سوى ساخته پرداختهگر از من شود تخت 

 نه دهقان نه لشكر نه تخت و كاله نه بازارگان ماند ايدر نه شاه

 برفتند يك سر پر از آب روى چو زان گونه ديدند گفتار اوى

 جوانى و شاهى رواى تو باد كه جان بزرگان فداى تو باد

 ز خون كشور ما چو دريا شود اگر هيچ راز تو پيدا شود

 مگر بخت را گويد از ره بگرد كه يارد بدين گونه انديشه كرد

 بران نامداران با فّر و دين چو بشنيد شاه آن گرفت آفرين

 يزدان سپرده تن و جان خويشه ب همى رفت پيچان بايوان خويش

 چنين گفت با زن كه اين نيك خواه بدانگه كه بهرام شد سوى راه

 چنان كو درستى نداندت راز ابا مادر خويشتن چاره ساز

 شود خواستار آيد از نزد شاه كه چون شاه شنگل سوى جشنگاه

 پذيردش پوزش شه هوشمند بگويد كه برزوى شد دردمند

 چو بشنيد پس مادر از دخترش زن اين بند بنهاد با مادرش

 گرانمايگان بر گرفتند راه همى بود تا تازه شد جشنگاه

 زنش گفت برزوى بيمار گشت آيد بدشتچو بر ساخت شنگل كه 

 تو دل را بمن هيچ رنجه مدار پوزش همى گويد اى شهرياره ب

 دژم باشد و داند اين مايه شاه چو ناتندرستى بود جشنگاه

 كه بيمار باشد كند جشن ياد بزن گفت شنگل كه اين خود مباد

 ابا هندوان روى بنهاد تفت ز قّنوج شبگير شنگل برفت

 كه آمد گه رفتن اى نيك جفت شب تيره شد شاه بهرام گفتچو 

 همى پهلوى نام يزدان بخواند بيامد سپينود را بر نشاند

 فتراك و گرزى بدسته كمندى ب بپوشيد خفتان و خود بر نشست
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 چو ايرانيان را همه خفته ديد همى راند تا پيش دريا رسيد

 سپينود را در نشاختزورق ه ب برانگيخت كشتى و زورق بساخت

 جهان پهلوان گيتى افروز گشت خشكى رسيدند چون روز گشته ب
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 رفتن شاه تفت آگاهىه ب سوارى ز قّنوج تازان برفت

 اندهمان دختر شاه را برده اندكه برزوى و ايرانيان رفته

 چو آتش بيامد ز نخچيرگاه شنيد اين سخن شنگل از نيك خواه

 پس شاه بهرام لشكر براند همه لشكر خويش را بر نشاند

 سپينود و بهرام يل را بديد بدين گونه تا پيش دريا رسيد

 ازان سوى دريا چو بر كرد چشم خشمه غمى گشت و بگذاشت دريا ب

 خود كام را باكمران مرد بى بديدش سپينود و بهرام را

 كه چون تو ز تخم بزرگان مباد دختر چنين گفت كاى بدنژاده ب

 كردار شيره ز دريا گذشتى ب تو با اين فريبنده مرد دلير

 ويران شوىه ز مينوى خّرم ب ايران شوىه من ب آگهىكه بى

 چو ناگاه رفتى ز بالين من ببينى كنون زخم ژوپين من

 چرا تاختى باره چون بيهشان بدو گفت بهرام كاى بدنشان

 چنانم كه با باده و ميگسار مرا آزمودى گه كارزار

 بود پيش من كمتر از يك سوار تو دانى كه از هندوان صد هزار

 زره دار با خنجر پارسى چو من باشم و نامور يار سى

 نمانم كه باشد كسى با روان پر از خون كنم كشور هندوان

 دليرى و گردى نشايد نهفت بدانست شنگل كه او راست گفت

 بيفگندم و خويش و پيوند را بدو گفت شنگل كه فرزند را

 

 پادشاهی بهرام گور

 تاختن شنگل پس بهرام گور و شناختن او   – 41بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بسر بر همى افسرت داشتم داشتم ترتز ديده گرامى

 ترا كاستىمرا راستى بد  ترا دادم آن را كه خود خواستى

 وفا را جفا كى پسندى سزا جاى وفاه جفا برگزيدى ب

 من خردمند بود ۀانديشه ب چه گويم ترا كانك فرزند بود

 گمانم كه او شهريارى شدست كنون چون دالور سوارى شدست

 چو آرى كند راى او نى بود دل پارسى با وفا كى بود

 دايگانش بشستكه از خون دل  شير بودى درست ۀچنان بچّ 

 پروردگار آمدش راى جنگبه  چو دندان بر آورد و شد تيز چنگ

 بدانديش و بدساز چون خوانيم بدو گفت بهرام چون دانيم

 نخوانى مرا بد دل و بد كنش رفتن نباشد مرا سرزنشه ب

 سپهدار و پشت دليران منم شهنشاه ايران و توران منم

 بد سگالت ز تن بر كنمسر  ازين پس سزاى تو نيكى كنم

 هم از باژ كشور نيازارمت ايران بجاى پدر دارمته ب

 سر بانوان را چو افسر بود همان دخترت شمع خاور بود

 هندوى بر گرفت ۀز سر شار ز گفتار او ماند شنگل شگفت

 پوزش بنزديك شاهه بيامد ب بزد اسپ و ز پيش چندان سپاه

 زان گفتها پوزش اندر گرفتو  شهنشاه را شاد در بر گرفت

 بياراست خوان و بياورد جام ديدار بهرام شد شادكامه ب

 سخنهاى ايرانيان باز گفت بر آورد بهرام راز از نهفت

 كه بودم بدين داستان رهنمون كه كردار چون بود و انديشه چون

 پوزش بياراستنده زبان را ب مى چند خوردند و برخاستند

 وفا را بسودند بر دست دست يزدان پرست دو شاه دالراى

 همى بيخ كّژى ز بن بر كنيم كزين پس دل از راستى نشكنيم
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 سخن بشنويم از لب بخردان وفادار باشيم تا جاودان

 بر خويش تار و برش پود كرد سپينود را نيز پدرود كرد

 دل كينه بر جاى بگذاشتند سبك پشت بر يكدگر گاشتند

 برفتند شادان دل و پر شتاب و يكى سوى آبيكى سوى خشك 
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 بيامد ز قّنوج خود با سپاه ايران كه شاهه چو آگاهى آمد ب

 همى هر كس از كار برداشت بهر شهره راه و به ببستند آذين ب

 هم از مشك و دينار و هم زعفران درم ريختند از كران تا كران

 سپاه پراگنده را كرد گرد چو آگاه شد پور او يزدگرد

 پذيره شدندش همه بخردان چو نرسى و چون موبد موبدان

 بيامد بماليد بر خاك روى چو بهرام را ديد فرزند اوى

 پر از گرد رخسار و دل شادمان برادرش نرسى و موبد همان

 يزدان سپرده تن و جان خويشه ب ايوان خويشه چنان هم بيامد ب

 كردار سيمين سپر گشت ماهه ب بياسود چون گشت گيتى سياه

 پديد آمد آن شمع گيتى فروز چو پيراهن شب بدّريد روز

 و لب را ببستدر بار بگشاد  شهنشاه بر تخت زّرين نشست

 خردمند و در پادشاهى سرى برفتند هر كس كه بد مهترى

 بياراست پاكيزه گفتار راست جهاندار بر تخت بر پاى خاست

 ز وام خرد گردن آزاد كرد نخست از جهان آفرين ياد كرد

 آشكار و نهان ۀشناسند چنين گفت كز كردگار جهان

 پيشش نيايش كنيدشب تيره  بترسيد و او را ستايش كنيد

 خداوند تابنده خورشيد و ماه كه او داد پيروزى و دستگاه

 گرد بد و كار زشته نگردد ب هر انكس كه خواهد كه يابد بهشت

 

 پادشاهی بهرام گور

 پذیره شدن ایرانیان شاه بهرام گور را   – 41بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بپيچد دل از كّژى و كاستى چو داد و دهش باشد و راستى

 اگر كوه زر دارد و گنج سيم ز ما كس مباشيد زين پس به بيم

 كنيد چونداراى بىه نيايش ب بيرون كنيد ز دلها همه بيم

 هنگام داده بكوشيد با ما ب كشاورز گر مرد دهقان نژاد

 ز يزدان شناسيد و ز داد و بخت هران را كه ما تاج داديم و تخت

 نخواهم پراگنده كرد انجمن آگندن گنج منه نكوشم ب

 كه باشد روانم پس از مرگ شاد يكى گنج خواهم نهادن ز داد

 دل روشن از بخت خندان بود برين نيز گر خواست يزدان بود

 سوى نيك بختى نمايش كنيم برين نيكويها فزايش كنيم

 ز خويشان و جنگى سواران من گر از لشكر و كارداران من

 همى دارد آن كّژى اندر نهفت كسى رنج بگزيد و با من نگفت

 )؟(مزهبىبزه كى گزيند كسى  ورا از تن خويش باشد بزه

 كه در چادر ابر بنهفت ماه منم پيش يزدان ازو داد خواه

 خوىه كه هر كس دگر گونه باشد ب شما را مگر ديگرست آرزوى

 مگر نو كنم آرزوى كهن بگوييد گستاخ با من سخن

 ازين پند آرايش جان كنيد همه گوش داريد و فرمان كنيد

 سر بر نهاده كيانى بكاله  بگفت اين و بنشست بر تخت داد

 مبادا كاله و نگين توكه بى بزرگان برو خواندند آفرين

 بنازد بدو كشور و تاج و تخت چو دانا بود شاه پيروز بخت

 فزون آمد از تخت شاهنشهى ترا مردى و دانش و فّرهى

 ياده چو تو شاه گيتى ندارد ب بزرگى و هم دانش و هم نژاد

 ز ما هر كه هستيم برنا و پير ناگزيركنون آفرين بر تو شد 

 دگر پيش آزاد مردان كنيم يزدان كنيمه تو ب هم آزادى
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 پيروزى و دستگاهه داد و به ب برين تخت ارزانيانست شاه

 گفتار پاكه بخشش به داد و به ب همه مردگان را برآرى ز خاك

 سر اختر اندر كنار تو باد خداوند دارنده يار تو باد

 بزرگان و فرزانه نيك بخت برفتند بارامش از پيش تخت

 بيامد سوى خان آذر گشسپ نشست آن زمان شاه و لشكر بر اسپ

 نياز آنك بنهفت ازو بيش داد درويش داده بسى زّر و گوهر ب

 مشته همى رفت با باژ و برسم ب پرستنده آتش زردهشت

 آيين و راهبياموختش دين و  سپينود را پيش او برد شاه

 ازو دور شد گرد و زنگار و خاك دين به و آب پاكه بشستش ب

 بهر سو درم دادن آغاز كرد در تنگ زندانها باز كرد
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 ز دختر كه شد شاه را پيش گاه پس آگاه شد شنگل از كار شاه

 بر دختر شاه آزاده خوى ديدار ايران بدش آرزوىه ب

 ىامردى و آزاده گوىسخن ىافرستاد هندى فرستاده

 خان اندرون يادگاره كه دارد ب يكى عهد نو خواست از شهريار

 باغ بهشته تابان بچو خورشيد  بنّوى جهاندار عهدى نوشت

 فرستاده آورد و بنمود راه يكى پهلوى نامه از خّط شاه

 سپهدار قّنوج خّطش بديد فرستاده چون نزد شنگل رسيد

 ز خويشان چينى نهفتن گرفت ز هندوستان ساز رفتن گرفت

 راهه كه آيند با راى شنگل ب درگاه او هفت شاهه بيامد ب

 دگر شاه سندل بشد با سپاه يكى شاه كابل دگر هند شاه

 همان نيز جندل كه بد كامگار دگر شاه مندل كه بد نامدار

 پاىه يكى چتر هندى بسر بر ب ابا ژنده پيالن و زنگ و دراى

 همه پاك با طوق و با گوشوار همه نامجوى و همه نامدار

 يكى چتر هندى ز طاووس نر همه ويژه با گوهر و سيم و زر

 همى تافت آن لشكر از چند ميل بياراسته پشت پيلديبا ه ب

 كه دينار شد خوار بر شهريار شاه و چندان نثار ۀابا هدي

 چو زان آگهى يافت بهرامشاه منزل سپاهه همى راند منزل ب

 پذيره شدن را بياراستند بزرگان ز هر شهر برخاستند

 

 پادشاهی بهرام گور

 آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام گور  –42 بخش

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 خردمند و بيدار و روشن روان بيامد شهنشاه تا نهروان

 ديگر فرازه رسيدند پس يك ب دو شاه گرانمايه و نيك ساز

 كه با پوزش و با درود آمدند نزديكى اندر فرود آمدنده ب

 دو شاه سر افراز با تاج و فر بره گرفتند مر يكدگر را ب

 جهانى سراسر پر از گفت و گوى پياده شده لشكر از هر دو روى

 رفت هر گونه از بيش و كمهمى  همه دو شاه و دو لشكر رسيده ب

 همان پر هنر لشكر نامدار زين بر نشستند هر دو سواره ب

 برو جامه خسرو آيين نهاد ايوانها تخت زّرين نهاده ب

 يك تير پرتاب بر خوان نهاده ب ره بر بره مرغ بريان نهاده ب

 همه جام پر از كران تا كران مى آورد و بر خواند رامشگران

 بياراست پر بوى و رنگ و نگار خورده شد مجلس شاهوارچو نان 

 بهشتى شده كاخ و گاه و سراى پاىه پرستندگان ايستاده ب

 طبقهاى زّرين ز مشك و بخور همه آلت مى سراسر بلور

 پاى اندرون كفش گوهر نگاره ب ز زر افسرى بر سر ميگسار

 گرفت مى خوردن انديشه اندره ب فرو ماند زان كاخ شنگل شگفت

 همى بوى مشك آيد از دوستان كه تا اين بهشتست يا بوستان

 كه با دخترم راه ديدار ساز رازه چنين گفت با شاه ايران ب

 پدر را گذارند نزديك ماه بفرمود تا خادمان سپاه

 سراى دگر ديد چون نوبهار همى رفت با خادمان نامدار

 آرام با فّر و تاجه نشسته ب چو دخترش را ديد بر تخت عاج

 رخسار او بر نهاده را ب رخان بيامد پدر بر سرش بوسه داد

 همان بر پدر دختر ماه روى پدر زار بگريست از مهر اوى

 ازان كاخ و ايوان و جاى نشست همى دست بر سود شنگل بدست
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 زشت آراىبرستى ز كاخ بت سپينود را گفت اينت بهشت

 اگر بدره و تاج و گر برده بود را كه آورده بود هاهمان هديه

 شد آن خّرم ايوان چو باغ بهار شهريار ۀبدو داد با هدي

 همى كرد مرد اندر ايوان نگاه نزديك شاهه و زان جايگه شد ب

 پرستار او خوابگاهى گزيد بزرگان چو خّرم شدند از نبيد

 خواستند هاجامه ىاز هر گونه سوى خوابگه رفتن آراستند

 ستاره برو بر چو پشت پلنگ چو پيدا شد اين چادر مشك رنگ

 همه ناز را دست كرده بكش بكردند ميخوارگان خواب خوش

 كه خورشيد خوانى مر او را بنام چنين تا پديد آمد آن زرد جام

 بگسترد بر دشت ياقوت زرد بينداخت آن چادر الژورد

 شهنشاه هندوستان را ببرد نخچير شد شاه بهرام گرده ب

 خجسته پى و بزمساز آمدند چو از دشت نخچير باز آمدند

 زمانى نبودى ز بهرام دور نخچير و سوره گوى و به چنين هم ب
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 بر دختر خويش رفت آن زمان بيامد ز ميدان چو تير از كمان

 ز مشك سيه سوده انقاس خواست قلم خواست از ترك و قرطاس خواست

 بران كو جهان از نژندى بشست سر عهد كرد آفرين از نخست

 سوى ديو شد كّژى و كاستى بگسترد هم پاكى و راستى

 سپردم بدين نامور پيشگاه بهرامشاهسپينود را جفت 

 بزرگان همه پيش او بنده باد شهنشاه تا جاودان زنده باد

 قّنوج بهرامشا هست راىه ب چو من بگذرم زين سپنجى سراى

 تن مرده را سوى آتش بريد ز فرمان اين تاجور مگذريد

 همان كشور و تاج و گاه و سپاه بهرامشاهه سپاريد گنجم ب

 نوشته خطى هندوى بر پرند را داد منشور هندسپينود 

 فرستاد پس مهترى نزد شاه ايران همى بود شنگل دو ماهه ب

 خود و نامداران فرخنده راى جاىه دستورى بازگشتن به ب

 هندوستانه كه او باز گردد ب بدان شد شهنشاه همداستان

 بفرمود تا كرد موبد گزين ايران زمينه ز چيزى كه باشد ب

 شمارز تيغ و ز خود و كمر بى ز دينار و ز گوهر شاهوار

 كه آن را شمار و كرانه نبود نابسود ۀز ديبا و از جام

 ديباى چينه بياراست اسپان ب اندازه يارانش را هم چنينه ب

 راهه سه منزل همى راند با او ب گسى كردشان شاد و خشنود شاه

 

 پادشاهی بهرام گور

 بازگشتن شنگل از ایران به هندوستان  – 43بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 داد تا مرز هندوستانعلف  نبد هم بدين هديه همداستان
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 آرام بنشست بر پيش گاهه ب چو باز آمد از راه بهرامشاه

 درد و رخساره زرددلش گشت پر  ز مرگ و ز روز بد انديشه كرد

 سرافراز موبد كه بودش وزير بفرمود تا پيش او شد دبير

 بشمرد هازر و گوهر و جامه همى خواست تا گنجها بنگرد

 ز گفتار ايشان بر آشفته بود كه با او ستاره شمر گفته بود

 مرگت ببايد گريسته چهارم ب كه باشد ترا زندگانى سه بيست

 گيتى هماله رفتن به كه دارم ب سالهمى گفت شادى كنم بيست 

 كنم راست با آشكار و نهان دگر بيست از داد و بخشش جهان

 ىابيابد ز من هر كسى توشه ىانمانم كه ويران شود گوشه

 بباشم مگر باشدم رهنماى پاىه سوم بيست بر پيش يزدان ب

 شمار سه سالش بد اندر نهفت ستاره شمر شست و سه سال گفت

 و گرنه نبودش خود از گنج رنج گفت ستاره شمر جست گنجز 

 ويژه كسى كو بود شهرياره ب و پرهيزگار رنجخنك مرد بى

 بكار شمردن همى برد رنج چو گنجور بشنيد شد پيش گنج

 همه پيش دستور او بر شمرد سختى چنان روزگارى ببرده ب

 شهريارپر انديشه آمد بر  چو دستور او بر گرفت آن شمار

 چيزه همانا نيازت نيايد ب بدو گفت تا بيست و سه سال نيز

 درمهاى اين لشكر نامدار ز خورد و ز بخشش گرفتم شمار

 

 پادشاهی بهرام گور

 بخشیدن بهرام گور خراج به دهقانان  – 44بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ز شاهان و ز نامور كشورت نيز كايد برت ىافرستاده

 كه پر زّر و سيمست و پر خواستست بدين سال گنج تو آراستست

 دانش غم نارسيده نخوردز  چو بشنيد بهرام و انديشه كرد

 كه گيتى سه روز ست چون بنگرى بدو گفت كوتاه شد داورى

 نباشيم ز انديشه امروز كوز چو دى رفت و فردا نيامد هنوز

 نخواهم ز گيتى ازين بيش رخت چو بخشيدنى باشد و تاج و تخت

 نخواهند نيز از كهان و مهان بفرمود پس تا خراج جهان

 سر خفته از خواب بيدار كرد پديدار كردبهر شهر مردى 

 نيايد ز پيكار افگار نيز بدان تا نجويند پيكار نيز

 ز پوشيدنى گر ز گستردنى ز گنج آنچ بايستشان خوردنى

 كه نيك و بد از من نبايد نهفت بدين پر خرد موبدان داد و گفت

 نخواهند چيزى كرانجى بويد ميان سخنها ميانجى بويد

 ز بدها گمانيم كوته كنيد به و بّتر آگه كنيدمرا از 

 نماند ايچ نيك و بد اندر نهان پراگنده شد موبد اندر جهان

 ز هر كشورى نامه پيوسته شد بران پر خرد كارها بسته شد

 مغز اندرون كاستهه خرد شد ب كه از داد و پيكارى و خواسته

 ارج مهانجوانان ندانند  ز بس جنگ و خون ريختن در جهان

 نيزه نبيند هم از شاه و موبد ب چيزه دل آگنده گردد جوان را ب

 ز خون ريختن شاه دل خسته شد برين گونه چون نامه پيوسته شد

 پر از داد و دانش چنانچون سزيد بهر كشورى كاردارى گزيد

 ز پوشيدن و باز گستردشان هم از گنج بد پوشش و خوردشان

 و زان زيردستان درم خواستى بياراستىكه شش ماه ديوان 

 ديوان ستاننده با فّر و تاجه ب نهادى بران سيم نام خراج
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 نبودى ستاننده زان سيم شاد بشش ماه بستد بشش باز داد

 بد رهنمونه نريزد نباشد ب بدان چاره تا مرد پيكار خون

 كه از داد و ز ايمنى در جهان و زان پس نوشتند كار آگهان

 سرش اندرون داوريها فزوده ب كه هر كش درم بد خراجش نبود

ّرى ب  پر از رنج گشتند و پرخاش جوى كّژى نهادند روىه ز پ 

 بدلش اندر افتاد زان كار شور چو آن نامه بر خواند بهرام گور

 پر از داد دلشان چنانچون سزيد ز هر كشورى مرزبانى گزيد

 يزدان نيكى دهش كرد يادز  درگاه يك ساله روزى بداده ب

 كار اندرونه گر آرند كّژى ب بفرمود كان را كه ريزند خون

 بدان تا شود هر كسى چاره جوى روىه برانند فرمان يزدان ب

 يكى نامه فرمود پس شهريار بر آمد برين بر بسى روزگار

 كجا او پراگنده بد در جهان سوى راستگويان و كار آگهان

 كه آرد برين پادشاهى گزند چيست ناسودمندكه اندر جهان 

 نگردد كسى گرد آيين و راه نوشتند پاسخ كه از داد شاه

 بهر كشورى راست بيكار مرز كشت و ورز ۀبشد راى و انديش

 گيا رست از دشت و ز كشت زار پراگنده بينيم گاوان كار

 كه باال كند تاج گيتى فروز چنين داد پاسخ كه تا نيم روز

 مردم مجوييد ارز ارزز بى نبايد كس آسود از كشت و ورز

 بى دانشان بر ببايد گريسته ب دانشيستمردم ز بى كاركه بى

 بانگه چو شد گرسنه تا نيايد ب ورا داد بايد دو و چار دانگ

 تندى و زفتى مكاوه تو با او ب كسى كو ندارد بر و تخم و گاو

 رنجه كس از نيستى تا نيايد ب گنجه وبى نوا كن مر او را به خب

 نباشد كسى بر هوا پادشا گر ايدونك باشد زيان از هوا
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 شخه كشتمندان ب برد سبزى چو جايى بپوشد زمين را ملخ

 كشور ز فرموده آواز دهه ب تو از گنج تاوان او باز ده

 و گر نابرومند راهى بود و گر بر زمين گور گاهى بود

 زمين فرومايگان و مهان گرد جهانه ب كه ناكشته باشد

 و گر ويژه پروردگار منست كسى كو بدين پايكار منست

 مبادش نشيمن مبادش نشست كنم زنده در گور جايى كه هست

 راهه هيونى بر افگند هر سو ب نهادند بر نامه بر مهر شاه
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 جايى كه درويش بد جامه كرده ب هر سو يكى نامه كرده ازان پس ب

 كيست گنجهر جاى درويش و بىه ب كيست رنجبپرسيد هرجا كه بى

 دلم را سوى روشنى ره كنيد ز كار جهان يك سر آگه كنيد

 ز هر نامدارى و هر مهترى بيامدش پاسخ ز هر كشورى

 بهر جاى پيوسته شد آفرين كه آباد بينيم روى زمين

 بنالد همى از بد روزگار مگر مرد درويش كز شهريار

 بسر بر ز گل دارد افسر همى كه چون مى گسارد توانگر همى

 كس نشمرنده چو ما مردمان را ب آواز رامشگران مى خورنده ب

 توانگر همانا ندارد خرد و گل مى خورد رودتهى دست بى

 راهه هيونى بر افگند پويان ب بخنديد زان نامه بيدار شاه

 چنين گفت كاى شاه فرياد رس نزديك شنگل فرستاد كسه ب

 نر و ماده بر زخم بربط سوار ازان لوريان برگزين ده هزار

 كهترى بهترىكند پيش هر  بايران فرستش كه رامشگرى

 نامه گزين كرد زان لوريان  ب چو بر خواند آن نامه شنگل تمام

 چنان كان بود در خور نيك خواه بايران فرستاد نزديك شاه

 بفرمود تا بر گشادند راه درگاه شاهه چو لورى بيامد ب

 ز لورى همى ساخت برزيگرى ر يك يكى گاو داد و خرىه به

 بديشان سپرد آنك بد پايدار زارهمان نيز خروار گندم ه

 

 پادشاهی بهرام گور

 هندوستان خواندن بهرام گور لوریان را از  – 45بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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د ب خره گاو و به ورزد به بدان تا ب  بره ز گندم كند تخم و آر 

 چو آزادگان را كند كهترى كند پيش درويش رامشگرى

 بيامد سر سال رخساره زرد بشد لورى و گاو و گندم بخورد

 پراگندن تخم و كشت و درود بدو گفت شاه اين نه كار تو بود

 بسازيد رود و بريشم دهيد ماند اكنون بنه برنهيدخرى 

 همى گردد اندر جهان چاره جوى كنون لورى از پاك گفتار اوى

 راهه دزدى به شب و روز پويان ب سگ و كبك بفزود بر گفت شاه
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 كس اندر زمانه نبودش همال برين سان همى خورد شست و سه سال

 خردمند موبد كه بودش وزير سر سال در پيش او شد دبير

 كنون آمدم تا چه فرمان دهى كه شد گنج شاه بزرگان تهى

 مال كسان از بنه ننگرده ب هر انكس كه دارد روانش خرد

 نيازكه هستيم زين ساختن بى چنين پاسخ آورد كاين خود مساز

 سر گردش آفرينش بديد جهان را بدان باز هل كافريد

 نيكى ترا و مرا رهنماىه ب جاىه همى بگذرد چرخ و يزدان ب

 سپاه مردرگاه بىه بيامد ب بخفت آن شب و بامداد پگاه

 يزدگردبر شاه شد پور او  گروهى كه بايست كردند گرد

 همان طوق با افسر و تخت عاج پيش بزرگان بدو داد تاجه ب

 بينداخت تاج و بپردخت جاى پرستيدن ايزد آمدش راى

 چو شب تيره شد كرد آهنگ خواب گرفتش ز كردار گيتى شتاب

 دل موبد شاه شد پر نهيب چو بنمود دست آفتاب از نشيب

 گريزد همىمگر از كرانى  كه شاه جهان بر نخيزد همى

 چو ديدش كف اندر دهانش فسرد نزد پدر يزدگرده بيامد ب

 ديباى زربفت بر داده جانه ب ورا ديد پژمرده رنگ رخان

 آز و فزونى مسوزه تو دل را ب چنين بود تا بود و اين بود روز

 هم ايدر ترا ساختن نيست برگ بترسد دل سنگ و آهن ز مرگ

 

 پادشاهی بهرام گور

 سپری شدن روزگار بهرام گور  – 46بخش 

 
 پنجمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 گذشته چو خواهى كه نگزايدت و مردمى بايدت آزارىبى

 بد ياد اوىه مبادا كه گيرد ب همى نو كنم بخشش و داد اوى

 ابا مرگ او خلق شد سوكوار ساختند شاهوار يىورا دخمه

 بگويم جهان جستن يزدگرد كنون پر سخن مغزم انديشه كرد

 


