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 بسر بر نهادكاله بزرگى  چو بر تخت بنشست فرخ قباد

 كه آزادگان را بدو بود فخر سوى طيسفون شد ز شهر صطخر

 كه از من مداريد چيزى نهفت چو بر تخت پيروز بنشست گفت

 روز سپيد و شبان سياهه ب شما را سوى من گشادست راه

 زبان را بياراست و كّژى نخواست گفتار راسته بزرگ آن كسى كو ب

 سر راستان خواندش رهنمون اندرونخشم ه چو بخشايش آرد ب

 بيابد بداد آفرين مهان نهد تخت خشنودى اندر جهان

 مهان و كهانش كنند آفرين دل خويش را دور دارد ز كين

 ز كّژى شود شاه پيكار جوى هرانگه كه شد پادشا كّژ گوى

 چو دانا شود پاسخ آيد درست سخن را ببايد شنيد از نخست

 بره همى دانش او نيايد ب بود آزور چو داننده مردم

 چه دانش مر او را چه در سر شراب هر آنگه كه دانا بود پر شتاب

 همه در نكوهش كند كهترى چنان هم كه بايد دل لشكرى

 شد ز درويش نيز ترفرومايه چيزه توانگر كجا سخت باشد ب

 ديوانگى ماند اين داورىه ب چو درويش نادان كند مهترى

 ز عيب كسان بر نخواند بسى عيب تن خويش داند كسىچو 

 خوارى بوده چو تندى كند تن ب ستون خرد بردبارى بود

 توانگر شدى يكدل و پاك راى داد خداىه چو خرسند گشتى ب
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 بهتر ز گنج رنجتن مرد بى گر آزاد دارى تنت را ز رنج

 بميرد تنش نام ماند بسى هران كس كه بخشش كند با كسى

 بد مسپريده جهان جهان را ب همه سربسر دست نيكى بريد

 تاجش برافشاندنده زبرجد ب همه مهتران آفرين خواندند

 ز شاهى و را بهره بود اندكى جوان بود سالش سه پنج و يكى

 قباد اندر ايران نبد كدخداى همى راند كار جهان سوفزاى

 ننشاندىكسى را بر شاه  همه كار او پهلوان راندى

 جهان بد بدستورى سوفزاى نه موبد بد او را نه فرمان رواى

 بدگمان کردن ایرانیان قباد را از سوفرای و کشتن او سوفرای را 

 جام اندرون باده چون الله گشته ب چنين بود تا بيست و سه ساله گشت

 بدستورى بازگشتن بجاى بيامد بر تاجور سوفزاى

 بزد كوس و آهنگ شيراز كرد ساز كردسپهبد خود و لشكرش 

 ز هر كام برداشته بهر خويش همى رفت شادان سوى شهر خويش

 همى بود با تاج شاهنشهى همه پارس او را شده چون رهى

 شاهى برو آفرين خواندمه ب بدان بد كه من شاه بنشاندم

 ورا سرد گويد براند ز روى گر از من كسى زشت گويد بدوى

 ز هر نامدارى و هر مهترى جستى ز هر كشورىهمى باژ 

 ز شيراز و ز كار بيداد و داد چو آگاهى آمد بسوى قباد

 ندارد ز ايران ز گنج و سپاه همى گفت هر كس كه جز نام شاه

 جهان شد همه بنده سوفزاى چيزى نه راىه نه فرمانش باشد ب

 يادبروبر سخنها همى كرد  د راز دار قبادهر آن كس كه ب  

 چرا كردى اى شهريار بلند نامى بسنده كه از پادشاهى ب
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 ببايد گسست از جهان رنج او گنج او ترز گنج تو آگنده

 او شدند ۀبزرگان پرستند او شدند ۀهمه پارس چون بند

 دل بر نكرد ايچ ياده ز رنجش ب قبادز گفتار بد شد دل كى

 رزمخواهسر او بگردد شود  همى گفت گر من فرستم سپاه

 ازو ديد بايد بسى درد و رنج گنجه چو من دشمنى كرده باشم ب

 نهانى ندانند بازار اوى كند هر كسى ياد كردار اوى

 كز ايدر شود پيش او با سپاه ندارم ز ايران يكى رزمخواه

 كه او شهريارى شود بآفرين بدو گفت فرزانه منديش زين

 سايند بر چرخ گردنده دستكه  ترا بندگانند و ساالر هست

 بدرد دل بدكنش سوفزاى چو شاپور رازى بيايد ز جاى

 هنرها بشست از دل آهو گرفت شنيد اين سخن شاه و نيرو گرفت

 بفرمود تا برنشيند چو باد قبادكى اىهمانگه جهان ديده

 بر آواز نخچير و بازى شود نزديك شاپور رازى شوده ب

 ز رى سوى درگاه خواند ورا د وراهم اندر زمان بر نشان

 چو باد خزانى بهنگام دى دو اسبه فرستاده آمد برى

 وزو بستد آن نامه شهريار چو ديدش بپرسيد ساالر بار

 سوار سرافراز را پيش برد شاپور رازى سپرده بيامد ب

 بخنديد شاپور مهرك نژاد قبادكى ۀبرو خواند آن نام

 ورا نيست در آشكار و نهان جهانكه جز سو فزا دشمن اندر 

 سوى طيسفون تيز لشكر براند ز هر جاى فرمانبران را بخواند

 هم اندر زمان بر گشادند راه نزديك شاهه چو آورد لشكر ب

 بر تخت پيروزه بنشاختش چو ديدش جهاندار بنواختش

 امدر جهان شهره ىابهرهببى امبهرهبدو گفت زين تاج بى
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 همى نام بينم ز شاهنشهى سوفزا راست بهر از مهىهمه 

 فرجام روزى بپيچد تنمه ب ازين داد و بيداد در گردنم

 فزاىهستى ز بيدادگر سوه ب ايران برادر بدى كدخداىه ب

 دلت را بدين كار رنجه مدار بدو گفت شاپور كاى شهريار

 پشتترا نام و فّر و نژادست و  يكى نامه بايد نوشتن درشت

 مرا بهره رنجست و گنج تهى بگويى كه از تخت شاهنشهى

 نخواهم كه خوانى مرا نيز شاه تويى باژ خواه و منم با گناه

 ز كردار تو چند باشم نوان فرستادم اينك يكى پهلوان

 چو من دشمن و لشكرى جنگجوى چو نامه بدين گونه باشد بدوى

 خشمه سخن پيش او جز بنگويم  نمانم كه بر هم زند نيز چشم

 نزديك شاپور بنشاندنده ب نامه را خواندند ۀنويسند

 شد آن كلك بيجاده با قار جفت بگفت آن سخنها كه با شاه گفت

 راهه بياورد شاپور لشكر ب چو بر نامه بر مهر بنهاد شاه

 پراگنده از لشكر شهريار گزين كرد پس هرك بد نامدار

 سوى شهر شيراز بنهاد روى خاشجوىخود و نامداران پر 

 همانگه بياورد لشكر ز جاى چو آگاه شد زان سخن سوفزاى

 گزيده سواران و جوشنوران پذيره شدش با سپاهى گران

 فرود آمدند آن دو گردن فراز ديگر فرازه رسيدند پس يك ب

 فراوان زدند از بد و نيك راى چو بنشست شاپور با سوفزاى

 سخن رفت هر گونه دشوار و خوار نامه شهرياربدو داد پس 

 بپژمرد و شد كند و تيره روان چو بر خواند آن نامه را پهلوان

 كه اكنون سخن را نبايد نهفت چو آن نامه برخواند شاپور گفت

 فراوان بناليد پيش مهان ترا بند فرمود شاه جهان
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 شهنشاه خود كامه راتو دانى  نامه را اىبر ان سان كه بر خوانده

 كه داند مرا شهريار جهان چنين داد پاسخ بدو پهلوان

 برفتم ز زاولستان با سپاه بدان رنج و سختى كه بردم ز شاه

 رويش گزنده نماندم كه آيد ب بمردى رهانيدم او را ز بند

 همان نزد گردان ايران سپاه مرا داستان بود نزديك شاه

 پرخاش منه ترا چنگ دادن ب من گر ايدونك بندست پاداش

 بدارد مرا بند او سودمند نخواهم زمان از تو پايم ببند

 خون گرم امكه من چند پالوده ز يزدان و ز لشكرم نيست شرم

 يزدان مرا سخت سوگند بوده ب بدانگه كجا شاه در بند بود

 ميغه جنگ آفتاب اندر آرم به ب كه دستم نبيند مگر دست تيغ

 مردى ز تخت اندر آرم بگازه ب سر دهم گر سر خوشنوازمگر 

 سخنهاى ناسودمندم سزاست كنونم كه فرمود بندم سزاست

 چو پيرايه دان بند بر پاى مرد ز فرمان او هيچ گونه مگرد

 بزد ناى رويين و خود بر نشست چو بنشست شاپور پايش ببست

 ايچ يادقباد از گذشته نكرد  بياوردش از پارس پيش قباد

 نزديك ناهوشمندان برنده ب زندان برنده بفرمود كو را ب

 ز مردان و گنج و ز ِكشت و درود شيراز فرمود تا هرچ بوده ب

 گنجور او رهنمونه سپردش ب بياورد يك سر سوى طيسفون

 همى راند با موبد از سوفزاى چو يك هفته بگذشت هر گونه راى

 يارند با او همه طيسفون كه چنين گفت پس شاه را رهنمون

 ز دهقان و ز در پرستان ما همه لشكر و زير دستان ما

 ز شاهى ببايد ترا دست شست گر او اندر ايران بماند درست

 سر بخت بدخواه برگشته به بدانديش شاه جهان كشته به
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 نو تاخت و بيزار شد از كهنه ب چو بشنيد مهتر ز موبد سخن

 بر و بر دل و ديده پيچان كنند كنند جانبفرمود پس تاش بى

 شد آن گرد فرزانه و نيك خواه بكردند پس پهلوان را تباه

 بند کردن ایرانیان قباد را و بر تخت نشاندن جاماسب برادرش را 

 كه آن پيل تن را سر آمد زمان ايرانيانه چو آگاهى آمد ب

 همى مويه كردزن و مرد و كودك  درده خروشى بر آمد ز ايران ب

 همى هر كسى كرد ساز نبرد بر آشفت ايران و برخاست گرد

 ايران مباده فزا شد باگر سو همى گفت هر كس كه تخت قباد

 نبردند نام قباد اندكى سپاهى و شهرى همه شد يكى

 ز بدگوى پر درد و فرياد خواه ايوان شاهه برفتند يك سر ب

 بدانديش او و بالجوى بود كسى را كه بر شاه بدگوى بود

 ز جاماسب جستند چندى نشان بكشتند و بردند ز ايوان كشان

 نازه قبادش همى پروريدى ب كه كهتر برادر بد و سرفراز

 شاهى برو آفرين خواندنده ب ورا برگزيدند و بنشاندند

 ز فّر و نژادش نكردند ياد آهن ببستند پاى قباده ب

 هيچ پيدا نبينى ز بنسرش  چنينست رسم سراى كهن

 خردمند و پاكيزه و بآفرين يكى پور بد سوفزا را گزين

 كه از مهر او بد پدر شادكام مهر نامو زر آزارجوانى بى

 بدان گونه بد راى بدخواه را سپردند بسته بدو شاه را

 بخواهد بدرد از جهان كدخداى سوفزاى ۀكه آن مهربان كين

 بد با جهاندار دسته نسودى ب زر مهر يزدان پرست آزاربى

 و زان بد نكرد ايچ بر شاه ياد پرستش همى كرد پيش قباد
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 ز كردار او مردمى بر گرفت جهاندار زو ماند اندر شگفت

 پر آشوب كرد اختر و ماه من همى كرد پوزش كه بدخواه من

 سودمندترا باشد از هر بدى  گر ايدونك يابم رهايى ز بند

 ديدار توه كنم چشم روشن ب ز دل پاك بردارم آزار تو

 زبان را بدين باز رنجه مدار بدو گفت زرمهر كاى شهريار

 ز مرگش پسر گرم و تيمار خورد پدر گر نكرد آنچ بايست كرد

 امپيش تو اندر پرستندهه ب امترا من بسان يكى بنده

 وفاى تو را نشكنمكه هرگز  سوگند پيمان كنمه چو گويى ب

 گریختن قباد و پناه گرفتن نزد هیتالیان

 ز گفتار آن پر خرد گشت شاد ازو ايمنى يافت جان قباد

 كه انديشه از تو نخواهم نهفت و زان پس بدو راز بگشاد و گفت

 جزين نشنود يك تن آواز من گشادست بر پنج تن راز من

 جاودانه ترا حق شناسبوم  همين تاج و تخت از تو دارم سپاس

 سبك بند را بر گشادش ز پاى چو بشنيد زرمهر پاكيزه راى

 همه رازها پيش ايشان براند فرستاد و آن پنج تن را بخواند

 هامون شدنده ز ديدار دشمن ب شب تيره از شهر بيرون شدند

 ز انديشگان خسته و راه جوى سوى شاه هيتال كردند روى

 اهواز رفتند تازان چو گرده ب آن هفت مردبرين گونه سرگشته 

 بده در يكى نامبردار مه پرمايه دهه رسيدند پويان ب

 ببودند و يك هفته دم برزدند بدان خان دهقان فرود آمدند

 ز مشك سيه بر سرش بر كاله يكى دخترى داشت دهقان چو ماه

 ز مغز جوان شد خرد ناپديد جهانجوى چون روى دختر بديد



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  8
 

 
 

 

 كه با تو سخن دارم اندر نهفت مهر گفتزره همانگه بيامد ب

 مگر جفت من گردد اين خوبروى برو راز من پيش دهقان بگوى

 كه اين دخترت را كسى نيست جفت دهقان بگفته بشد تيز و رازش ب

 كه گردى بر اهواز بر كدخداى يكى پاك انبازش آمد بجاى

 دختر خوب را نيست جفت كه اين مهر گفتگرانمايه دهقان بزر

 مرين را بدان ده كه او را هواست اگر شايد اين مرد فرمان تراست

 چنين گفت كين ماه جفت تو باد بيامد خردمند نزد قباد

 بدان سان كه ديدى پسنديديش پسنديدى و ناگهان ديديش

 بزانوى كنداورش بر نشاند قباد آن پرى روى را پيش خواند

 گيتى ندانست كسه كه ارزش ب انگشترى بود و بسابا او يك 

 بود روز كاين را بود خواستار بدو داد و گفت اين نگين را بدار

 راهه همى بود و هشتم بيامد ب بدان ده يكى هفته از بهر ماه

 گذشته سخنها بدو كرد ياد قبادبر شاه هيتال شد كى

 ميانبدى را ببستند يك يك  بگفت آنچ كردند ايرانيان

 همانا بدين روزت آمد نياز بدو گفت شاه از بد خوشنواز

 از ان هر يكى بر سران افسرى پيمان سپارم ترا لشكرىه ب

 چغانى بباشد ترا نيكخواه كه گر بازيابى تو گنج و كاله

 ز كرده نباشد پشيمان ترا مرا باشد اين مرز و فرمان ترا

 هرگز نگيريم يادكزين بوم  زبردست را گفت خندان قباد

 چغانى كه باشد كه يازد بگاه سپاه مرچو خواهى فرستمت بى

 در گنج زّر و درم كرد باز چو كردند عهد آن دو گردن فراز

 سليح سواران و لشكر همه شاه جهاندار دادش رمهه ب

 همه نامداران گرد و سوار بپذرفت شمشير زن سى هزار
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 جهان زو پر آواز شد سراسر ز هيتاليان سوى اهواز شد

 ر تخت نشستن قبادببازگشتن قباد از هیتال و زادن نوشیروان و 

 بسى مردم از خانه بيرون دويد چو نزديكى خان دهقان رسيد

 كه اين پور بر شاه فرخنده باد يكى مژده بردند نزد قباد

 كه از ماه پيدا نبود اندكى پسر زاد جفت تو در شب يكى

 همانگاه كسراش كردند نام خانه شد شادكامچو بشنيد در 

 كه اى نيكبخت از كه دارى نژاد ز دهقان بپرسيد زان پس قباد

 كه از تخم ضحاك شاهى ببرد بدو گفت كز آفريدون گرد

 كه بر آفريدون كنيم آفرين پدرم اين چنين گفت و من اين چنين

 ز روزى كه تاج كيى بر نهاد ز گفتار او شادتر شد قباد

 نشسته بدو اندرون جفت شاه راهه عمارى بسيجيد و آمد ب

 دل از درد ايرانيان پر ز خون بياورد لشكر سوى طيسفون

 نشستند با نامور بخردان ايران همه سالخورده ردانه ب

 ميان دو شهزاد گردن فراز ما بر درازه كه اين كار گردد ب

 مرز بسيار خونبريزند زين  ز روم و ز چين لشكر آيد كنون

 مگر كان سخنها نگيرد بياد ببايد خراميد سوى قباد

 كه با در همتا كند ژاله را بياريم جاماسب ده ساله را

 يك سو گراييم ز آويختنه ب مگرمان ز تاراج و خون ريختن

 بگفتند كاى شاه خسرو نژاد قبادبرفتند يك سر سوى كى

 دل و ديدها شسته شدشوخى ه ب گر از تو دل مردمان خسته شد

 كه شاه جهان بر جهان پادشاست كنون كامرانى بدان كت هواست

 برفتند پر خاك تيره روان پياده همه پيش او در دوان
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 ز خون ريختن كرد پوزش براه گناه بزرگان ببخشيد شاه

 بزرگان برو خواندند آفرين ببخشيد جاماسب را همچنين

 ورا گشت جاماسب مهتر پرست تخت كيى بر نشسته بيامد ب

 يكى كودكى شد دلير و سترگ برين گونه تا گشت كسرى بزرگ

 چنان بار شاخ برومند را فرهنگيان داد فرزند راه ب

 گردون كاله مهى بر فراخته ب همه كار ايران و توران بساخت

 شد آن باره او چو يك مهره موم رومه و زان پس بياورد لشكر ب

 همه روميان دست بر سر زدند بر آتش اندر زدندهمه بوم و 

 ازو خواست زنهار دو شارستان همى كرد زان بوم و بر خارستان

 بيامختشان زند و بنهاد دين يكى منديا و دگر فارقين

 نوروز و جشن سدهه بزرگى ب نهاد اندر آن مرز آتشكده

 پراگند بسيار سود و زيان مداين پى افگند جاى كيان

 بكرد و برآورد بيمارستان اهواز تا پارس يك شارستان از

 كه تازى كنون نام حلوان نهاد اران خواند آن شارستان را قباد

 زمين شد پر از جاى آرام و خواب گشادند هر جاى رودى ز آب
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 پذیرفتن قباد آيين مزدک را 

 سخنگوى با دانش و راى و كام نامه بيامد يكى مرد مزدك ب

 قباد دالور بدو داد گوش گرانمايه مردى و دانش فروش

 نگهبان آن گنج و گنجور گشت نزد جهاندار دستور گشته ب

 كهان و ميان مهانميان  ز خشكى خورش تنگ شد در جهان

 ايران كسى برف و باران نديده ب ز روى هوا ابر شد ناپديد

 همى هر كسى آب و نان كرد ياد قبادمهان جهان بر در كى

 اّميد راهه نمايد شما را ب بديشان چنين گفت مزدك كه شاه

 چنين گفت كاى نامور شهريار دوان اندر آمد بر شهريار

 گر ايدونك پاسخ دهى اندكى يكى گيتى سخن پرسم از توه ب

 من تازه كن در سخن آبروىه ب قباد سراينده گفتش بگوى

 همى از تنش جان بخواهد پريد بدو گفت آن كس كه مارش گزيد

 گزيده نيابد ز ترياك بهر يكى ديگرى را بود پاى زهر

 كه ترياك دارد درم سنگ بيست سزاى چنين مرد گويى كه چيست

 كه خونيست اين مرد ترياك دار پاسخ ورا شهريارچنين داد 

 مشته درگاه چون دشمن آمد به ب خون گزيده ببايدش كشته ب

 نزديك فرياد خواهه بيامد ب چو بشنيد برخاست از پيش شاه

 

 پادشاهی قباد

 داستان مزدک با قباد  – 2بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سخن كردم از هر درى خواستار بديشان چنين گفت كز شهريار

 راهنمايم شما را سوى داد  بباشيد تا بامداد پگاه

 شخوده رخ و پر گداز آمدند برفتند و شبگير باز آمدند

 ز درگه سوى شاه ايران دويد چو مزدك ز در آن گره را بديد

 سخنگوى و بيدار و زيباى تخت چنين گفت كاى شاه پيروز بخت

 پاسخ در بسته بگشادييمه ب ايمسخن گفتم و پاسخش داده

 پيش تو رهنمون بگويد سخن گر ايدونك دستور باشد كنون

 كه گفتار باشد مرا سودمند بدو گفت برگوى و لب را مبند

 كسى را كه بندى ببند استوار چنين گفت كاى نامور شهريار

 ببيچارگى جان و تن را سپرد مرده خورش باز گيرند زو تا ب

 مرين بسته را خوار بگذاشت او مكافات آن كس كه نان داشت او

 كه اين مرد دانا بدو پارسا پادشاچه باشد بگويد مرا 

 كه خونيست ناكرده بر گردنش چنين داد پاسخ كه ميكن بنش

 خرامان بيامد ز پيش قباد چو بشنيد مزدك زمين بوس داد

 كه جايى كه گندم بود در نهفت انبوه گفته بدرگاه او شد ب

 بدان تا يكايك بيابيد بهر تاراج در كوى و شهره دهيد آن ب

 تاراج گندم شدند از بنهه ب دويدند هر كس كه بد گرسنه

 ز يك دانه گندم نبودند شاد چه انبار شهرى چه آن قباد

 نزديك بيدار شاه جهانه ب چو ديدند رفتند كار آگهان

 مزدك همى باز گردد گناهه ب كه تاراج كردند انبار شاه

 براند ز تاراج انبار چندى را پيش خواند گوىقباد آن سخن

 گفتار توشه بدىه خرد را ب چنين داد پاسخ كانوشه بدى

 بازاريان خوار خواره بگفتم ب سخن هرچ بشنيدم از شهريار
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 شهره ازان كس كه ترياك دارد ب شاه جهان گفتم از مار و زهره ب

 كه ترياك دارست مرد گناه بدين بنده پاسخ چنين داد شاه

 بريزد كسى نيست با او شمار اگر خون اين مرد ترياك دار

 سيرى نخواهد ز ترياك بهره ب چو شد گرسنه نان بود پاى زهر

 انبار گندم نيايد بكاره ب اگر دادگر باشى اى شهريار

 كه انبار را سود جانش نبرد مرده شكم گرسنه چند مردم ب

 بشد تيز مغزش ز گفتار داد ز گفتار او تنگ دل شد قباد

 دل و جان او پر ز گفتار ديد پاسخ شنيد و زان پس بپرسيد و

 همان دادگر موبدان و ردان ز چيزى كه گفتند پيغمبران

 سخنهاش ز اندازه اندر گذشت گفتار مزدك همه كّژ گشته ب

 بى راهى آمد ز راهه بسى كس ب برو انجمن شد فراوان سپاه

 تهى دست با او برابر بود همى گفت هر كو توانگر بود

 توانگر بود تار و درويش پود كه باشد كسى بر فزودنبايد 

 فزونى توانگر چرا جست نيز چيزه جهان راست بايد كه باشد ب

 تهى دست كس با توانگر يكيست زن و خانه و چيز بخشيد نيست

 شود ويژه پيدا بلند از مغاك من اين را كنم راست با دين پاك

 و ز منش نفرين بود ز يزدان هران كس كه او جز برين دين بود

 اگر مرد بودند اگر كودكى بد هرك درويش با او يكىه ب

 فرو مانده بد زان سخن بخردان ازين بستدى چيز و دادى بدان

 ز گيتى بگفتار او بود شاد چو بشنيد در دين او شد قباد

 ندانست لشكر كه موبد كجاست ورا شاه بنشاند بر دست راست

 و گر نانش از كوشش خويش بود درويش بودبر او شد آن كس كه 

 نيارست جستن كسى كين او گرد جهان تازه شد دين اوه ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  14
 

 
 

 

 درويش چيزى كه داشته سپردى ب توانگر همى سر ز تنگى نگاشت

 آویختن خسرو مزدک را و کشتن او 

 ز خانه بيامد بنزديك شاه چنان بد كه يك روز مزدك پگاه

 همان پاك دل زيردستان ما ماچنين گفت كز دين پرستان 

 فرود آورى گر ز در بگذرند فراوان ز گيتى سران بر درند

 ساالر فرمود تا بار داده ب ز مزدك شنيد اين سخنها قباد

 كه اين جاى تنگست و چندان سپاه پرمايه شاهه چنين گفت مزدك ب

 هامون خرامد كندشان نگاهه ب همانا نگنجند در پيش شاه

 هامون برنده ز ايوان شاهى ب تا تخت بيرون برندبفرمود 

 برفتند شادان بر شهريار بدشت آمد از مزدكى صدهزار

 كه اى برتر از دانش بآفرين شاه زمينه چنين گفت مزدك ب

 ز دين سركشيدن ورا كى سزاست چنان دان كه كسرى نه بر دين ماست

 بدكه سر بازگرداند از راه  يكى خط دستش ببايد ستد

 كه دانا برين پنج نفزود نيز بپيچاند از راستى پنج چيز

 پنجم كه گردد برو چيره آزه ب كجا رشك و كينست و خشم و نياز

 پديد آيدت راه كيهان خديو تو چون چيره باشى برين پنج ديو

 كه دين بهى در جهان كاستست ازين پنج ما را زن و خواستست

 دين بهى را نخواهى زيان چو زن و خواسته باشد اندر ميان

 رازه كه با خشم و كين اندر آيد ب كزين دو بود رشك و آز و نياز

 ببايد نهاد اين دو اندر ميان همى ديو پيچد سر بخردان

 بدو مانده بد شاه ايران شگفت چو اين گفته شد دست كسرى گرفت

 تندى ز مزدك بخوابيد چشمه ب خشمه ازو نامور دست بستد ب
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 كه از دين كسرى چه دارى بياد مزدك چنين گفت خندان قباده ب

 نهانى نداند نه بر دين ماست چنين گفت مزدك كه اين راه راست

 كه از دين به بگذرى نيست راه همانگه ز كسرى بپرسيد شاه

 بگويم كه كّژست يك سر گمان بدو گفت كسرى چو يابم زمان

 شود پيش تو راستىدرفشان  چو پيدا شود كّژى و كاستى

 همى خواهى از شاه گيتى فروز بدو گفت مزدك زمان چند روز

 شاهه ششم را همه بازگويم ب ورا گفت كسرى زمان پنج ماه

 ايوان بشد شاه گردن فرازه ب برين بر نهادند و گشتند باز

 ديد و فريادرس ىاكه داننده هر جاى كسه فرستاد كسرى ب

 كه آنجا بد از داد هرمزد پير اردشيركس آمد سوى خّره 

 بيامد بدرگاه با يار سى ز اصطخر مهر آذر پارسى

 سخن رفت هر گونه از بيش و كم همه نشستند دانش پژوهان ب

 خردمند و دانندگان كهن كسرى سپردند يك سر سخنه ب

 بيامد ز مزدك سخن كرد ياد نزد قباده چو بشنيد كسرى ب

 كه دين بهى را كنم خواستار آن روزگار كه اكنون فراز آمد

 شود دين زردشت بر كاستى گر ايدونك او را بود راستى

 جان برگزينم گزين وراه ب پذيرم من آن پاك دين ورا

 عزيز مسيحى و هم زند و است چو راه فريدون شود نادرست

 گيتى جزو رهنماىه نبايد ب سخن گفتن مزدك آيد بجاى

 ره پاك يزدان نجويد همى كّژ گويد همىور ايدونك او 

 تن مغز و پوسته مبادا يكى را ب بمن ده ورا و آنك در دين اوست

 فرايين و بندوى و بهزاد را گوا كرد زرمهر و خرداد را

 نگه داشت آن راست پيمان خويش ايوان خويشه و ز آن جايگه شد ب
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 درياى عاجزمين شد بكردار  شبگير چون شيد بنمود تاجه ب

 سخن گوى با موبدان و ردان همى راند فرزند شاه جهان

 و جوينده راه آمدند گوىسخن ايوان شاه آمدنده آيين به ب

 بيامد سخن را در اندر گشاد قباددالراى مزدك سوى كى

 مزدك كه اى مرد دانش پژوهه ب پيش گروهه چنين گفت كسرى ب

 زن و خواسته در مياننهادى  يكى دين نو ساختى پر زيان

 پدر همچنين چون شناسد پسر چه داند پسر كش كه باشد پدر

 نباشند پيدا كهان و مهان چو مردم سراسر بود در جهان

 چگونه توان يافتن مهترى كه باشد كه جويد در كهترى

َرد جاى و چيزش كراست  كه شد كار جو بنده با شاه راست كسى كو م 

 ايران شوده نبايد كه اين بد ب ويران شودجهان زين سخن پاك 

 همه گنج دارند و گنجور كيست همه كدخدايند و مزدور كيست

 تو ديوانگى داشتى در نهفت ز دين آوران اين سخن كس نگفت

 بد نشمرىه همى كار بد را ب دوزخ برىه همه مردمان را ب

 بر آشفت و اندر سخن داد داد چو بشنيد گفتار موبد قباد

 پر آزار گشت ديندل مرد بى گرانمايه كسرى ورا يار گشت

 كه مزدك مبادا بر تاجور پر آواز گشت انجمن سربسر

 مباد اندرين نامور بارگاه همى دارد او دين يزدان تباه

 ز كرده سرش پر ز تيمار شد ازان دين جهاندار بيزار شد

 و راهابا هرك او داشت آيين  كسرى سپردش همانگاه شاهه ب

 تن مغز و پوسته مبادا يكى را ب بدو گفت هر كو برين دين اوست 

 فرزند گفت آن زمان شهرياره ب بدان راه بد نامور صدهزار

 ازين پس ز مزدك مگردان سخن كه با اين سران هرچ خواهى بكن
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 كه ديوار او برتر از راغ بود درگاه كسرى يكى باغ بوده ب

 مرين مردمان را پراگنده كرد كنده كردهمى گرد بر گرد او 

 ز بر پاى و زيرش سر آگنده سخت بكشتندشان هم بسان درخت

 درگاه باغ گرانمايه شوه ب مزدك چنين گفت كسرى كه روه ب

 نه از كاردانان پيشين شنيد درختان ببين آنك هر كس نديد

 كه بيند مگر بر چمن بارور بشد مزدك از باغ و بگشاد در

 ناكام زو يك خروشه بر آمد ب همانگه كه ديد از تنش رفت هوش

 فروهشت از دار پيچان كمند يكى دار فرمود كسرى بلند

 نگون سار كرد دينسر مرد بى نگون بخت را زنده بر دار كرد

 تو گر باهشى راه مزدك مگير باران تيره ازان پس بكشتش ب

 باغ آراسته زن و زاده و بزرگان شدند ايمن از خواسته

 ز نفرين مزدك همى كرد ياد همى بود با شرم چندى قباد

 بر آتشكده خلعت افگند نيز بدرويش بخشيد بسيار چيز

 كه شاخش همى گوهر آورد بار ز كسرى چنان شاد شد شهريار

 سخن هرچ گفتى ازو بشندى ازان پس همه راى با او زدى

 جانشین کردن قباد کسری را و بزرگان نام انوشیروان دادن او را 

 غم روز مرگ اندر آمد بدل ز شاهيش چون سال شد بر چهل

 بر آن خّط شايسته خود بد دبير يكى نامه بنوشت پس بر حرير

 كه دارد ازو دين و هم زو هنر نخست آفرين كرد بر دادگر

 آشكار و چه اندر نهفتچه بر  هرچ گفت گمانبباشد همه بى

 نشد خوار هر كس كه او را گزيد سر پادشاهيش را كس نديد

 بجز پند كسرى مگيريد ياد هر آن كس كه بينيد خّط قباد
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 پس از مرگ ما او بود نيك بخت كسرى سپردم سزاوار تخته ب

 دل بد سگالش پر از دود باد كه يزدان ازين پور خشنود باد

 بدو شاد باشيد و گنج آگنيد مپراگنيدز گفتار او هيچ 

 بر موبد رام برزين نهاد بران نامه بر مهر زرين نهاد

 نبد روز پيرى هم از مرگ شاد بهشتاد شد ساليان قباد

ردرى ماند از اوىه ب  شد از چهر و بيناييش رنگ و بوى مرد و جهان م 

 گل و مشك و كافور و مى خواستند ديبا بياراستنده تنش را ب

 يكى تاج شاهى و تخت مهى يكى دخمه كردند شاهنشهى

 ببستند تا جاودان راه را نهادند بر تخت زر شاه را

 نهاد آن كيى نامه بر پيشگاه چو موبد بپردخت از سوگ شاه

 وليعهد را شاد بنشاندند بران انجمن نامه برخواندند

 همى خواندندى و را شاه نو چو كسرى نشست از بر گاه نو

 بسر برش گوهر برافشاندند شاهى برو آفرين خواندنده ب

 كه مهتر جوان بود و دولت جوان ورا نام كردند نوشين روان

 ز كسرى كنم زين سپس نام ياد بسر شد كنون داستان قباد

 بداد و دهش يافته نام و كام همش داد بود و همش راى و نام

 از پیری نالیدن سراینده 

 چه بودت كه گشتى چنين مستمند سرو بلنداال اى دالراى 

 چرا شد دل روشنت پر نهيب بدان شادمانى و آن فّر و زيب

 كه شادان بدم تا نبودم كهن چنين گفت پرسنده را سروبن

 بپرهيز و با او مساو ايچ دست چنين سست گشتم ز نيروى شست

 بخايد كسى را كه آرد بزير دم اژدها دارد و چنگ شير
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 يك دست مرگه يك دست رنج و به ب آواز رعد ست و هم زور كرگهم 

 سمن برگ را رنگ عنبر كند ز سرو دالراى چنبر كند

 پس زعفران رنجهاى گران گل ارغوان را كند زعفران

 و زو خوار گردد تن ارجمند پاى نوند بندشود بسته بى

 همان سرو آزاد پستى گرفت مرا در خوشاب سستى گرفت

 همان سرو آزاده شد پشت خم خروشان شد آن نرگسان دژم

 چنين روز ما ناجوانمرد گشت پر از درد گشت غمدل شاد و بى

 شتاب آورد مرگ و خواندش پير بدانگه كه مردم شود سير شير

 تو بر شست رفتى نمانى جوان چل و هشت بد عهد نوشين روان

 


