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 بسر بر نهاد آن دل افروز تاج كسرى نشست از بر تخت عاجچو 

 چو بنشست ساالر با راى زن بزرگان گيتى شدند انجمن

 ز دادار نيكى دهش كرد ياد سر نامداران زبان برگشاد

 دل ما پر از آفرين باد و مهر چنين گفت كز كردگار سپهر

 ازو مستمنديم و زو شادكام كزويست نيك و بدويست كام

 بفرمان اويست بر چرخ مهر ازويست فرمان و زويست مهر

 نفس جز بفرمان او نشمريم ز راى و ز تيمار او نگذريم

 كند در دل او باشد از داد شاد تخت مهى بر هر آن كس كه داده ب

 بفرجام بد با تن خود كند هر آن كس كه انديشه بد كند

 فرخ نهيمبخواهشگران روز  ز ما هرچ خواهند پاسخ دهيم

 تنگى دل اندر مرا راه نيسته ب دل كس آگاه نيست ۀاز انديش

 هر كس از داد شاد گمانبود بى اگر پادشا را بود پيشه داد

 كه داند كه فردا چه گردد زمان فردا ممانه از امروز كارى ب

 تو فردا چنى گل نيايد بكار گلستان كه امروز باشد ببار

 ز بيمارى انديش و درد و گزند زورمندبدانگه كه يابى تن 

 چنانيم با مرگ چون باد و برگ پس زندگى ياد كن روز مرگ

 همه راى ناتندرستى كنى هر آنگه كه در كار سستى كنى

 پزشكيكى دردمندى بود بى چو چيره شود بر دل مرد رشك
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 ندارد بنزد كسان آبروى دل مرد بيكار و بسيار بسارگوى

 نخواهد بديوانگى برگوا خرد چيره گردد هواو گر بر 

 سوى راستى راه باريكتر بكّژى ترا راه نزديكتر

 به آيد كه كندى و سستى كنى بكارى كزو پيش دستى كنى

 نگيرد ز بخت سپهرى فروغ اگر جفت گردد زبان بر دروغ

 ببيچارگان بر ببايد گريست سخن گفتن كژ ز بيچارگيست

 ز دشمن بود ايمن و تندرست شاه از نخست چو برخيزد از خواب

 فزونى برين رنج و در دست و آز نيازخردمند و ز خوردنى بى

 جهان پر ز خوبى و آسايشست و گر شاه با داد و بخشايشست

 كبستش بود خوردن و آب خون داد اندرونه و گر كّژى آرد ب

 بر آورده آواز منشنيد اين  هر آن كس كه هست اندرين انجمن            

 همه ساله با بخت همراه بيد بدانيد و سرتاسر آگاه بيد

 ايمبداد و خرد راى پرورده ايمكه ما تاج دارى بسر برده

 نيايد پديد اوبد و نيك بى و ليكن ز دستور بايد شنيد

 ببايست كارى نيابند راه هر آن كس كه آيد بدين بارگاه

 بر من بپوشد چنين داستان كه نباشم ز دستور همداستان

 ز لشكر نبرده سواران من بدرگاه بر كارداران من

 ننگه نگه كرد بايد بنام و ب چو روزى بديشان نداريم تنگ

 نبايد بكار اندرون كاستى همه مردمى بايد و راستى

 ببندد بدين بارگه بر ميان هر آن كس كه باشد از ايرانيان

 چو باشد پرستنده با راى و شرم نرم بيابد ز ما گنج و گفتار

 نباشد خردمند و خسرو پرست چو بيداد جويد يكى زيردست

 نبايد غم ناجوانمرد خورد مكافات يابد بدان بد كه كرد
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 بداريد و ز ما مداريد باك شما دل بفرمان يزدان پاك

 جهاندار و پيروز و فرمانروا كه اويست بر پادشا پادشا

 نماينده ما را سوى داد راه و خورشيد و ماهفروزنده تاج 

 ز انديشه هر كسى برترست جهاندار بر داوران داورست

 بياراست جان و دل ما بمهر مكان و زمان آفريد و سپهر

 دل و چشم دشمن بما بر بدوخت شما را دل از مهر ما بر فروخت

 بچيزى كه پيمان دهد آن كنيد شما راى و فرمان يزدان كنيد

 ترا بر پرستش بود يارمند نگهدار تاجست و تخت بلند

 همه نيكويى زير پيمان اوست همه تندرستى بفرمان اوست

 همان آتش و آب و خاك نژند ز خاشاك تا هفت چرخ بلند

 روان ترا آشنايى دهند هستى يزدان گوايى دهنده ب

 پرستش همه زير پيمان اوست ستايش همه زير فرمان اوست 

 جهانى ازو مانده اندر شگفت نوشين روان اين سخن بر گرفتچو 

 برو آفرين نو آراستند همه يك سر از جاى برخاستند

 بخشیدن کسری پادشاهی را به چهار بهر و چاره کردن خراج را 

 سخنهاى گيتى سراسر براند شهنشاه دانندگان را بخواند

 شهروزو نامزد كرد آباد  جهان را ببخشيد بر چار بهر

 دل نامداران بدو شاد كرد نخستين خراسان ازو ياد كرد

 نهاد بزرگان و جاى مهان دگر بهره زان بد قم و اصفهان

 كه بخشش نهادند آزادگان بادگانآوزين بهره بود آذر

 بپيمود بينا دل و بوم گيل و ز ارمينيه تا در اردبيل

 باخترز خاور ورا بود تا  سوم پارس و اهواز و مرز خزر
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 چنين پادشاهى و آباد بوم چهارم عراق آمد و بوم روم

 رنج تن خويش بوده نيازش ب وزين مرزها هرك درويش بود

 جهانى برو خواندند آفرين ببخشيد آگنده گنجى برين

 اگر كم بدش گاه اگر بيش از وى ز شاهان هر آن كس كه بد پيش از وى

 كس پيش ازين نابسودنرستست  بجستند بهره ز كشت و درود

 قباد آمد و ده يك آورد راه سه يك بود يا چار يك بهر شاه

 بكوشد كه كهتر چو مهتر كند ز ده يك بر آن بد كه كمتر كند

 بدريا بس ايمن مشو بر نهنگ زمانه ندادش بران بر درنگ

 ببخشيد بر جاى ده يك خراج بكسرى رسيد آن سزاوار تاج

 بزرگان و بيدار دل موبدان ردان شدند انجمن بخردان و

 زمين را ببخشيد و برزد رسن همه پادشاهان شدند انجمن

 گر ايدونك دهقان نباشد دژم گزيتى نهادند بر يك درم

 بهنگام ورزش نبودى بجاى كسى را كجا تخم گر چارپاى

 و گرنه زمين خوار بگذاشتى ز گنج شهنشاه برداشتى

 پراگنده شد رسمهاى كهن سخنبنا كشته اندر نبودى 

 بخرماستان بر همين بد رقم گزيت رز بارور شش درم

 كه در مهرگان شاخ بودى ببار ز زيتون و جوز و ز هر ميوه دار

 نبودى جزين تا سر سال رنج گنجه ز ده بن درّمى رسيدى ب

 نكردى بكار اندرون كس نگاه وزين خوردنيهاى خرداد ماه

 نديدى غم رنج و كشت و درود و دهقان نبودكسى كش درم بود 

 بسالى ازو بستدى كاردار بر اندازه از ده درم تا چهار

 بسالى بسه بهره بود اين درم كسى بر كديور نكردى ستم

 هر چار ماهه ازين باژ بهرى ب ديوان شاهه گزارنده بودى ب
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 نبودى بديوان كسى زين شمار دبير و پرستنده شهريار

 بسه روزنامه بموبد سپرد خراج آنچ بدنام برد گزيت و

 نگهبان آن نامه دستور بود يكى آنك بر دست گنجور بود

 بهر نامدارى و هر مهترى دگر تا فرستد بهر كشورى

 گزيت و سر باژها بشمرند سه ديگر كه نزديك موبد برند

 ز باژ و خراج و ز كشت و درود بفرمان او بود كارى كه بود

 كه تا نيك و بد زو نماند نهان كارآگهان در جهان پراگنده

 بهر جاى ويرانى آباد كرد همه روى گيتى پر از داد كرد

 آبشخور آمد همى ميش و گرگه ب بخفتند بر دشت خرد و بزرگ

 نامه نوشتن نوشین روان به کارداران خویش

 پسند آيدت چون ز من بشنوى يكى نامه فرمود بر پهلوى

 شهنشاه كسرى يزدان پرست نامه كرد از مهست نخستين سر

 كه يزدانش داد از جهان تاج بهر خرداد شهره بهرام روز و به ب

 كه تاج بزرگى بسر بر نهاد برومند شاخ از درخت قباد

 فّر و تاج ۀپرستنده شايست سوى كارداران باژ و خراج

 فزودهنر با نژاد اين بود با  از ما شما را درود اندازهبى

 جهان آفرين را ستايش كنيم نخستين سخن چون گشايش كنيم

 كه دارد ز دادار كيهان سپاس خردمند و بينا دل آن را شناس

 بنزديك او آشكار ست راز نيازبداند كه هست او ز ما بى

 دهد نيازىنخستين ورا بى كسى را كجا سرفرازى دهد

 جاودان برترستز هر برترى  مرا داد فرمود و خود داورست

 كسى را جز از بندگى كار نيست يزدان سزد ملك و مهتر يكيسته ب
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 ز افالك تا تيره خاك نژند ز مغز زمين تا بچرخ بلند

 كه ما بندگانيم و او پادشاست پى مور بر خويشتن بر گواست

 كه ديو آورد كّژى و كاستى نفرمود ما را جز از راستى

 نبودى جز از باغ و ايوان و گنج سپنجاگر بهر من زين سراى 

 گشادن بهر كار بيدار چهر نجستى دل من بجز داد و مهر

 ز خاور برو تا در باختر كنون روى بوم زمين سر بسر

 ز خورشيد تابنده تا تيره خاك بشاهى مرا داد يزدان پاك

 و گر چين بكارى بچهر آوريم نبايد كه جز داد و مهر آوريم

 گرگه همى گوسفندان بماند ب بدانديش و دشت بزرگشبان 

 ز دهقان و ز دين پرستان ما نبايد كه بر زيردستان ما

 هنگام خوابه رخشنده روز و به ب كشتى بر آبه خاك و به بخشكى ب

 درم دارد و در خوشاب و مشك ز بازارگانان تّر و ز خشك

 بريشان ز خّم سپهرنتابد  مهره داد و به كه تابنده خور جز ب

 پسر تاج يابد همى از پدر برين گونه رفت از نژاد و گهر

 يكى بود با آشكارا نهان بجز داد و خوبى نبد در جهان

 درخت گزيت از پى تخت عاج نهاديم بر روى گيتى خراج

 كه فرخنده باد اورمزد شما چو اين نامه آرند نزد شما

 بيداد بر يك نفس بشمرده ب كسى كو برين يك درم بگذرد

 كه من خود ميانش ببرم به ار يزدان كه او داد ديهيم و فره ب

 نبايد كه چشم بد آيد بكار برين نيز بادافره كردگار

 مگرديد ازين فرخ آيين خويش همين نامه و رسم بنهيد پيش

 بخواهيد با داد و با آفرين بهر چار ماهى يكى بهر ازين

 و گر تّف خورشيد تابد بشخ زيان ملخبجايى كه باشد 
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 بدان كشتمندان رساند گزند دگر تّف باد سپهر بلند

 ز خشكى شود دشت و خرم دژم نوروز نمه همان گر نبارد ب

 كه ابر بهاران بباران نشست مخواهيد باژ اندران بوم و رست

 را ز گنج ببخشيد كارندگان ز تخم پراگنده و مزد رنج

 بمرد و ورا خويش و پيوند نيست آن را خداوند نيستزمينى كه 

 شاه ايران بود ۀكه در ساي نبايد كه آن بوم ويران بود

 كه چونين بهانه بچنگ آورد كه بدگو برين كار ننگ آورد

 نيازكه كردست يزدان مرا بى ز گنج آنچ بايد مداريد باز

 فّر من ۀنتابد درو ساي چو ويران بود بوم در بر من

 اگر گيرد اين كار دشوار خوار كسى را كه باشد برين مايه كار

 اگر سرفرازست و گر زير دست كنم زنده بر دار جايى كه هست

 ازين كار بر ديگر آيين بدند بزرگان كه شاهان پيشين بدند

 جهان پيش اسب سواران بدى بد و نيك با كارداران بدى

 گنج نشكيفتندافزونى ه ب خرد را همه خيره بفريفتند

 دينار كردن نگاهه نخواهم ب مرا گنج دادست و دهقان سپاه

 نگه داشتن ارج مرد نژاد شما را جهان باز جستن بداد

 كه جويد همى كشور و گاه من گرامى تر از جان بدخواه من

 نيابد بدين بارگه بر گذر زره سپهبد كه مردم فروشد ب

 داد و مهرست و با رسم و راهكه با  كسى را كند ارج اين بارگاه

 ديوان موبد شدند انجمنه ب چو بيدار دل كارداران من

 ازان پس نگيرد بر ما فروغ پديد آيد از گفت يك تن دروغ

 پلنگ و جفا پيشه مردم يكيست بيدادگر بر مرا مهر نيسته ب

 آب خرد جان تيره بشسته ب هر آن كس كه او راه يزدان بجست
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 بر موبدان ارجمندى بود بارگاهش بلندى بودبدين 

 بيابد بپاداش خرم بهشت بنزديك يزدان ز تخمى كه كشت

 كه گردد بنفرين روان كاسته ازين خواسته نيازيمكه ما بى

 پرورش گمانز چرمش بود بى گر از پوست درويش باشد خورش

 كه نه شرم دارد نه آيين نه دين پلنگى به از شهريارى چنين

 چه كوبيم خيره در كاستى گشادست بر ما در راستى

 بدان تا رسد نزد ما گفت و گوى روىه نهانى بدو داد دادن ب

 نباشد بدين بارگه ارجمند بنزديك يزدان بود ناپسند

 كه از داد و مهرش بود تار و پود ز يزدان و ز ما بدان كس درود

 پايداربماند بگيتى بسى  اگر دادگر باشدى شهريار

 بران شاه كآباد دارد زمين كه جاويد هر كس كنند آفرين

 داستان بابک موبد کسری و دیوان سپاه دادنش

 لشكر توانگر بدنده گنج و به ب ز شاهان كه با تخت و افسر بدند

 كه بادا هميشه روانش جوان نبد دادگرتر ز نوشين روان

 مردانگىه ب داد وه تخت و به ب نه زو پر هنرتر بفرزانگى

 هشيوار و دانا دل و شادكام ورا موبدى بود بابك بنام

 بفرمود تا پيش درگاه شاه بدو داد ديوان عرض و سپاه

 سرش برتر از تيغ كوه پرند بياراست جايى فراخ و بلند

 نشستند هر كس كه بود او بكار بگسترد فرشى برو شاهوار

 سر بر آواز گوشنهادند يك  ز ديوان بابك بر آمد خروش

 اسب اندر آريد پاىه سراسر ب كه اى نامداران جنگ آزماى

 بسر بر نهاده ز آهن كاله درگاه شاهه خراميد يك يك ب
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 كسى كو درم خواهد از شهريار گاوسار ۀزره دار با گرز

 هوا شد ز گرد سواران سياه ايوان بابك سپاهه بيامد ب

 درفش و سر تاج كسرى نديد چو بابك سپه را همه بنگريد

 بفرمودشان بازگشتن ز جاى اسب اندر آورد پاىه ز ايوان ب

 چو خورشيد تابنده بنمود چهر برين نيز بگذشت گردان سپهر

 كه اى گرزداران ايران سپاه خروشى بر آمد ز درگاه شاه

 ديوان بابك شويد ارجمنده ب همه با سليح و كمان و كمند

 ابره همى گرد لشكر بر آمد ب خود و كبر برفتند با نيزه و

 چو پيدا نبد فّر و اورند شاه گرد سپاهه نگه كرد بابك ب

 همه باز گرديد پيروز و شاد چنين گفت كامروز با مهر و داد

 كه اى نامداران با فّر و هوش بروز سه ديگر بر آمد خروش

 كارزارنه با ترگ و با جوشن  مبادا كه از لشكرى يك سوار

 عرض گاه و ديوان او بنگرد بيايد برين بارگه بگذرد

 فّر و بزرگى و تخت بلنده ب تاج ارجمنده هر آن كس كه باشد ب

 سخن با محابا و با شرم نيست بداند كه بر عرض آزرم نيست

 ز ديوان بابك بر آمد خروش شهنشاه كسرى چو بگشاد گوش

 بزرگى بر افراشت راستدرفش  بخنديد كسرى و مغفر بخواست

 نهاده ز آهن بسر بر كاله ديوان بابك خراميد شاهه ب

 زده بر زره بر فراوان گره فروهشت از ترگ رومى زره

 زده بر كمرگاه تير خدنگ چنگه گاو پيكر ب ۀيكى گرز

 زّرين كمر كرده بنده ميان را ب زين بر كمنده بازو كمان و به ب

 گردن بر آورد گرز گرانه ب بيفشارد رانبرانگيخت اسب و 

 بابك نموده سليح سوارى ب عنان را چپ و راست لختى بسود
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 شهنشاه را فّرمند آمدش نگه كرد بابك پسند آمدش

 فرهنگ توشه بدىه روان را ب بدو گفت شاها انوشه بدى

 ازين گونه داد از تو داريم ياد داده بياراستى روى كشور ب

 سزد گر نپيچى تو از داد روى از بنده اين گفت و گوىدليرى بد 

 ى تو سزاستیچنان كز هنرمند راسته عنان را يكى باز پيچى ب

 چپ و راست برسان آذر گشسب دگر باره كسرى برانگيخت اسب

 جهان آفرين را فراوان بخواند نگه كرد بابك از و خيره ماند

 گذر بر چهار نبودى كسى را سوارى هزار و گوى دو هزار

 ديوان خروش آمد از بارگاهه ب شاه ییدرّمى فزون كرد روز

 سوار جهان نامور شهريار كه اسب سر جنگ جويان بيار

 كه دولت جوان بود و خسرو جوان فراوان بخنديد نوشين روان

 بيامد بر نامور پيشگاه چو برخاست بابك ز ديوان شاه

 امروز من بنده گشتم سترگگر  بدو گفت كاى شهريار بزرگ

 درشتى نگيرد ز من شاه ياد همه در دلم راستى بود و داد

 انوشه كسى كو درشتى نجست درشتى نمايم چو باشم درست

 تو هرگز ز راه درستى مگرد بدو گفت شاه اى هشيوار مرد

 دل راستى را همى بشكنى تن خويش را چون محابا كنى

 خويش گشت ۀدلم سوى انديش گشتبدين ارز تو نزد من بيش 

 چگونه بر آريم ز آورد گرد كه ما در صف كار ننگ و نبرد

 كه چون تو نبيند نگين و كاله پرمايه شاهه چنين داد پاسخ ب

 ايوان نديدست پيكر نگاره ب چو دست و عنان تو اى شهريار

 گزنددلت شاد بادا تنت بى كام تو گردد سپهر بلنده ب

 كه با داد ما پير گردد جوان گفت نوشين روان بموبد چنين
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 بماند جز از راستى يادگار بگيتى نبايد كه از شهريار

 روان بستن اندر سراى سپنج چرا بايد اين گنج و اين روز رنج

 ببايد چريد و ببايد چميد چو ايدر نخواهى همى آرميد

 سخن را همى داشتم در نهان پر انديشه بودم ز كار جهان

 همه گرد بر گرد آهرمنست كه تا تاج شاهى مرا دشمنست

 بخواهم ز هر كشورى رزمخواه بدل گفتم آرم ز هر سو سپاه

 بى مردى آيد هم از گنج رنجه ب نگردد سپاه انجمن جز بگنج

 ازين آرزو دل ببايد بريد اگر بد بدرويش خواهد رسيد

 شد فرازچو انديشه پيش خرد  همى راندم با دل خويش راز

 هم از پند بيدار دل بخردان سوى پهلوانان و سوى ردان

 اىهر نامدارى و خودكامهه ب اىهر كشورى نامهه نبشتم ب

 همى كهترى را پسر پرورد كه هر كس كه داريد هوش و خرد

 بجويند نزديك ما نام و ننگ بميدان فرستيد با ساز جنگ

 چنگ و عنان و ركيبندانند  نبايد كه اندر فراز و نشيب

 بدانند پيچيد با بد گمان شمشير و تير و كمانه گرز و به ب

 اگر چند فرزند آرش بود سخت ناخوش بود هنرجوان بى

 درم برد نزديك هر مهترى عرض شد ز در سوى هر كشورى

 برفتند از شهر با ساز جنگ چهل روز بودى درم را درنگ

 بدان خرمى روز بگذاشتند ز ديوان چو دينار برداشتند

 بياراستم تا كى آيد نبرد كنون ال جرم روى گيتى بمرد

 فزونست و هم دولت و راى بيش مرا ساز و لشكر ز شاهان پيش

 بسى آفرين خواند بر تاج و گاه سخنها چو بشنيد موبد ز شاه
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 در داد و فرهنگ نوشین روان

 گردان سپهر در باغ بگشاد چو خورشيد بنمود تابنده چهر

 دو زلف شب تيره شد ناپديد شنبليد ۀپديد آمد آن تود

 خجسته دالفروز شاه جوان نشست از بر تخت نوشين روان

 هر آن كس كه بد بر زمين راه جوى درگاه بنهاد روىه جهانى ب

 كه هر كس كه جويد سوى داد راه خروشى بر آمد ز درگاه شاه

 شاه خندان و دولت جوانلب  بيايد بدرگاه نوشين روان

 كه جز پاك يزدان مجوييد يار آواز گفت آن زمان شهرياره ب

 هر دو سراىه همو دست گيرد ب كه دارنده اويست و هم رهنماى

 گشادست بر هر كس اين بارگاه مترسيد هرگز ز تخت و كاله

 ز گفتار بسته مداريد لب شبه روز و به هر آن كس كه آيد ب

 گر آهسته باشيم با راى زن با انجمن گساريماگر مى

 بر ما شما را گشادست راه چوگان و بر دشت نخچيرگاهه ب

 ازين بارگه كس مگرديد باز بيدارى و رنج و نازه بخواب و ب

 مگر آرزوها همه يافته مخسبيد يك تن ز من تافته

 بگسلم گانكه رنج ستم ديده بدان گه شود شاد و روشن دلم

 گر از لشكر و پيش كاران من مبادا كه از كارداران من

 كه از درد او بر من آيد گزند نخسبد كسى با دلى دردمند

 بپرسد ز من كردگار جهان سخنها اگر چه بود در نهان

 ديوان ما رانده استه كه موبد ب ز باژ و خراج آن كجا مانده است

 بيمه پس ز من دل ب مخسبيد زين نخواهند نيز از شما زّر و سيم

 بجوشيد تابنده روى زمين بر آمد ز ايوان يكى آفرين
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 همه ساله با تخت شاهنشهى كه نوشين روان باد با فّرهى

 مه اين نامور خسروانى كاله مبادا ز تو تخت پردخت و گاه

 چو باغ ارم گشت روى زمى برفتند با شادى و خّرمى

 ابر اندر آمد بهنگام نمز  ز گيتى نديدى كسى را دژم

 ز باران هوا بر زمين الله كشت جهان شد بكردار خرم بهشت

 چو خورشيد شد باغ و چون ماه راغ در و دشت و پاليز شد چون چراغ

 كه شد روى ايران چو رومى پرند هنده روم و به پس آگاهى آمد ب

 لشكر بياراست شاهه داد و به ب زمين را بكردار تابنده ماه

 بگيتى مگر نامور شهريار كسى آن سپه را نداند شمار

 همه گيتى افروز با نام و ننگ همه با دل شاد و با ساز جنگ

 ز نوشين روان رايشان تيره گشت دل شاه هر كشورى خيره گشت

 همه شاه را خواندند آفرين فرستاده آمد ز هند و ز چين

 با ساو اوسبك شد بدل باژ  نديدند با خويشتن تاو او

 بسى بدره و بردها خواستند همه كهترى را بياراستند

 فرستادگان برگرفتند راه زرين كالهه زرين عمود و به ب

 چه با ساو و باژ مهان آمدند بدرگاه شاه جهان آمدند

 ز بس برده و بدره و بار خواه بهشتى بد آراسته بارگاه

مهره ايران بهمى رفت با شاه  برين نيز بگذشت چندى سپهر                          

 برگشتن نوشین روان گرد پادشاهی خویش

 كزان مرز لختى بجنبد ز جاى خردمند كسرى چنان كرد راى

 گشاده كند رازهاى نهان بگردد يكى گرد خرم جهان

 همى ماه و خورشيد زو خيره ماند بزد كوس و ز جاى لشكر براند
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 كمرهاى زرين و زرين سپر سيم و زرز بس پيكر و لشكر و 

 همان در خوشاب و گوهر نماند تو گفتى بكان اندرون زر نماند

 آيين ساسان كشيده سپه را ب تن آسان بسوى خراسان كشيد

 زد بدشت هاسراپرده و خيمه هر بوم آباد كو بر گذشته ب

 مناديگرى پيش كردى بپاى كّر ناى ۀچو بر خاستى نال

 كه دارد گزندى ز ما در نهان زيردستان شاه جهانكه اى 

 مداريد ز انديشه دل نابكار مخسبيد ناايمن از شهريار

 همى تاج و تخت بزرگان كشيد گرگان كشيده ازين گونه لشكر ب

 هنر بايد از شاه و راى و نژاد چنان دان كه كّمى نباشد ز داد

 بلبل شدندهنگام آواز ه ب سارّى و آمل شدنده ز گرگان ب

 دل شاه ايران پر انديشه بود در و دشت يك سر همه بيشه بود

 يكى تازيى بر نشسته سمند كوهى بر آمد بلنده ز هامون ب

 گل و سنبل و آب و نخچير ديد بنگريد هاسر كوه و آن بيشه

 جهاندار و پيروز و پروردگار چنين گفت كاى روشن كردگار

 گشاينده و هم نماينده راه تويى آفريننده هور و ماه

 كه از آسمان نيست پيدا زمى جهان آفريدى بدين خرمى

 روان را بدوزخ فرستد همى كسى كو جز از تو پرستد همى

 بدين بيشه بر ساخت جاى نشست ازيرا فريدون يزدان پرست

 گر ايدر ز تركان نبودى گذر بدو گفت گوينده كاى دادگر

 دل ما ز رامش نبودى تهى فّرهىازين مايه ور جا بدين 

 ز بس كشتن و غارت و تاختن نياريم گردن بر افراختن

 ز پرنده و مردم و چارپاى نماند ز بسيار و اندك بجاى

 ز كشور بكشور جزين نيست راه ايران سپاهه گزندى كه آيد ب
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 گذر ترك را راه خوارزم بود بسى پيش ازين كوشش و رزم بود

 برين بوم و بر پارسا زادگان دهقان و آزادگانكنون چون ز 

 بما بر كنون جاى بخشايشست نكاهد همى رنج كافزايشست

 گر از داد تو ما بيابيم بهر نباشد بگيتى چنين جاى شهر

 ببد بر سوى ما نيازيد دست همان آفريدون يزدان پرست

 بما بر كند راه دشمن ببند اگر شاه بيند به راى بلند

 چو بشنيد گفتار فرياد خواه از دو ديده بباريد شاهسرشك 

 كه پيش آمد اين كار دشوار خوار بدستور گفت آن زمان شهريار

 و گر تاج را خويشتن پروريم نشايد كزين پس چميم و چريم

 كه باشيم شادان و دهقان دژم جهاندار نپسندد از ما ستم

 و ميدان و كاخهمه از در باغ  چنين كوه و اين دشتهاى فراخ

 ز ديدن همى خيره گردد روان پر از گاو نخچير و آب روان

 همى غارت از شهر ايران كنند نمانيم كين بوم ويران كنند

 نشايد چنين هم ز مردانگى ز شاهّى و ز روى فرزانگى

 چو ويران بود بوم ايران زمين نخوانند بر ما كسى آفرين

 آباد بومه كجا نام باشد ب بدستور فرمود كز هند و روم

 كه استاد بينى برين برگزين ز هر كشورى مردم بيش بين

 برش پهن و باالى او ده كمند يكى باره از آب بركش بلند

 بر آورده تا چشمه آفتاب بسنگ و بگچ بايد از قعر آب

 ايران نيايد گزنده ز دشمن ب هر آنگه كه سازيم زين گونه بند

 بده هرچ خواهند و بگشاى گنج رنجه يكى زين بنبايد كه آيد 

 نبايد كه آزار يابد ز داد كشاورز و دهقان و مرد نژاد

 بيابان همه پيش ديوار كرد يكى پير موبد بران كار كرد
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 رمه يك سر ايمن شد از بيم گرگ درى بر نهادند ز آهن بزرگ

 براندچو ايمن شد از دشت لشكر  همه روى كشور نگهبان نشاند

 سزا دادن کسری االنان و بلوچیان و گیالنیان را 

 يكى مرز ويران و بيكار ديد ز دريا براه االنان كشيد

 كه ويران بود بوم ايران زمين آزادگان گفت ننگست اينه ب

 كه دشمن زند زين نشان داستان نشايد كه باشيم همداستان

 و دانا چنان چون سزيد گوىسخن برگزيد اىز لشكر فرستاده

 بدين مرزبانان لشكر بگوى بدو گفت شبگير ز ايدر بپوى

 سخن هرچ رفت آشكار و نهان شنيدم ز گفتار كارآگهان

 چه ايران بر ما چه يك مشت خاك كه گفتيد ما را ز كسرى چه باك

 سپاه از در تير و گرز و كمند بيابان فراخست و كوهش بلند

 ايمسپاه و سپهبد نه زين خانه ايمبيگانههمه جنگ جويان 

 سراپرده و گاه و خيمه زديم كنون ما بنزد شما آمديم

 بر و بوم و كوه و زمين شماست در و غار جاى كمين شماست

 كه ساالر ايران چه افگند بن فرستاده آمد بگفت اين سخن

 بزرگان فرزانه و راى زن سپاه االنى شدند انجمن

 و ز آزاد مردى كم انديشه بود شان تاختن پيشه بود سپاهى كه

 نماندى بكس جامه و زّر و سيم بيمه از ايشان بدى شهر ايران ب

 هامون رسيدى نماندى بجاىه ب زن و مرد با كودك و چار پاى

 بديشان بگفت آشكار و نهان فرستاده پيغام شاه جهان

 نوشين روان خيره گشتدل از نام  رخ نامداران از آن تيره گشت

 برفتند با باژ و ساو گران بزرگان آن مرز و كنداوران
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 گرانمايه اسبان بسيار مر همه جامه و برده و سيم و زر

 بدند پذيرانو دانش گوىسخن از ايشان هر آن كس كه پيران بدند

 ز كار گذشته نوان آمدند همه پيش نوشين روان آمدند

 رسيدند با هديه و با نثار شهريارچو پيش سرا پرده 

 همه ديده پر خاك و دل پر ز خون خروشان و غلتان بخاك اندرون

 پوزش نيايد نيازه شرم و به ب رازه خرد چون بود با دالور ب

 ببخشيد يك سر گذشته گناه بر ايشان ببخشود بيدار شاه

 كنام پلنگان و شيران شدست بفرمود تا هرچ ويران شدست

 بدو اندرون جاى كشت و درود شارستانى بر آرند زود يكى

 بدان تا ز دشمن نيابد گزند گردش اندر بلند اىيكى باره

 كه ما بندگانيم با گوشوار بگفتند با نامور شهريار

 يكى باره و نامور جايگاه بر آريم ازين سان كه فرمود شاه

 چندى بماندهندوستان رفت و ه ب و ز آن جايگه شاه لشكر براند

 بجان هر كسى چاره جو آمدند بفرمان همه پيش او آمدند

 درم بود با هديه و اسب و پيل ز درياى هندوستان تا دو ميل

 ز دوده دل و نيك خواه آمدند بزرگان همه پيش شاه آمدند

 بر اندازه بر پايگه ساختشان بپرسيد كسرى و بنواختشان

 جهانى پر از اسب و پيل و سپاه بدل شاد برگشت ز آن جايگاه

 كه گشت از بلوجى جهانى سياه راه اندر آگاهى آمد بشاهه ب

 آب اندر انداختنه زمين را ب ز بس كشتن و غارت و تاختن

 ز نفرين پراگنده شد آفرين ز گيالن تباهى فزونست ازين

 بر آميخت اندوه با خرمى دل شاه نوشين روان شد غمى

 شد از بيم شمشير ما چون پرند گفت االنان و هندايرانيان ه ب
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 همى شير جوييم پيچان ز ميش بسنده نباشيم با شهر خويش

 خار زخمبپاليز گل نيست بى بدو گفت گوينده كاى شهريار

 ز بهر پراگندن گنج بود همان مرز تا بود با رنج بود

 بكوشيد با كاردانان پير ز كار بلوج ارجمند اردشير

 نه از بند و ز رنج و پيكار و جنگ افسون و رنگه سودمندى بنبد 

 بپوشيد بر خويشتن اردشير اگر چند بد اين سخن ناگزير

 بسوى بلوج اندر آمد ز راه ز گفتار دهقان بر آشفت شاه

 بگرديد گرد اندرش با گروه چو آمد بنزديك آن مرز و كوه

 انبوه بر باد راهكه بستند ز  بر آنگونه گرد اندر آمد سپاه

 سپه بود برسان مور و ملخ همه دامن كوه تا روى شخ

 خروش آمد از غار و ز كوه و دشت مناديگرى گرد لشكر بگشت

 و گر تيغ دارند مردان گرد كه از كوچكه هرك يابيد خرد

 نبايد كه يابد رهايى يكى و گر انجمن باشد از اندكى

 سوار و پياده ببستند راه چو آگاه شد لشكر از خشم شاه

 زن و مرد جنگى و كودك نماند از ايشان فراوان و اندك نماند

 ستم كردن و رنج برداشتند سراسر بشمشير بگذاشتند

 بلوجى نماند آشكار و نهان ببود ايمن از رنج شاه جهان

 و كرده يله نگهبانبدى بى چنان بد كه بر كوه ايشان گله

 هامون و بر تيغ كوه بلنده ب گوسفندشبان هم نبودى پس 

 در و كوه را خانه پنداشتند همه رختها خوار بگذاشتند

 چو رنج آمد از گيل و ديلم پديد و ز آن جايگه سوى گيالن كشيد

 هوا پر درفش و زمين پر گروه ز دريا سپه بود تا تيغ كوه

 بشد روشنايى ز خورشيد و ماه پراگنده بر گرد گيالن سپاه
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 نبايد كه ماند يكى ميش و گرگ چنين گفت كايدر ز خرد و بزرگ

 كه خون در همه روى كشور بگشت چنان شد ز كشته همه كوه و دشت

 خروش آمد و ناله مرد و زن ز بس كشتن و غارت و سوختن

 گياها بمغز سر آلوده بود ز كشته بهر سو يكى توده بود

 راى و سنگى بدند هشيوار و با ز گيالن هر آن كس كه جنگى بدند

 زنان از پس و كودك خرد پيش ببستند يك سر همه دست خويش

 دريده بر و خاكسار آمدند خروشان بر شهريار آمدند

 همه دستها بسته و خسته تن شدند اندران بارگاه انجمن

 مگر شاه گردد ز ما خوش منش كه ما بازگشتيم زين بد كنش

 ببّريم سرها ز تنها بدست گيالن بخستاگر شاه را دل ز 

 چو بيند بريده يكى توده سر دل شاه خشنود گردد مگر

 و زان گونه آواز بشنيد شاه چو چندان خروش آمد از بارگاه

 گذشته شد اندر دل او نهان بر ايشان ببخشود شاه جهان

 كزان پس نگيرد يكى راه بد نوا خواست از گيل و ديلم دو صد

 چو بايسته شد كار لشكر براند پهلوان نزد ايشان بمانديكى 

 فریاد خواستن منذر تازی از بیداد کردن قیصر روم 

 شمار و كران سپه را نديد راه مداين كشيده ز گيالن ب

 پديد آمد از دور نيزه وران كرانره بر يكى لشكر بىه ب

 كه در لشكر گشن بد پاى مرد سوارى بيامد بكردار گرد

 چنين گفت كاين منذرست از عرب پياده شد از اسب و بگشاد لب

 ببوسد همى خاك درگاه را بيامد كه بيند مگر شاه را

 ما وراست ۀچنان دان كه اين خان شهنشاه گفتا گر آيد رواست
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 برفت و شنيده همه كرد ياد فرستاده آمد زمين بوس داد

 خاك زمين را برفترخساره ه ب چو بشنيد منذر كه خسرو چه گفت

 همه مهتران بر گشادند راه همانگه بيامد بنزديك شاه

 ز ديدار او روشنايى فزود بپرسيد زو شاه و شادى نمود

 ز روم و ز قيصر همى كرد ياد جهان ديده منذر زبان برگشاد

 ىانگهدار پشت دليران تو ىابدو گفت اگر شاه ايران تو

 سواران سوارى كنند بدشت چرا روميان شهريارى كنند

 سزد كو سرافراز و مهتر بود اگر شاه بر تخت قيصر بود

 نبيند ز ما نيز فرياد خواه چو دستور باشد گرانمايه شاه

 بيابند جوشن نيايد بكار سواران دشتى چو رومى سوار

 كه قيصر همى بر فرازد كاله ز گفتار منذر بر آشفت شاه

 گفتار ايشان بداند شنيدكه  ز لشكر زبان آورى برگزيد

 مياساى هيچ اندر آباد بوم رومه بدو گفت ز ايدر برو تا ب

 ز راى تو مغز تو كيفر برد قيصر بگو گر ندارى خرده ب

 كنامش كند گور و هم آب شور گوره اگر شير جنگى بتازد ب

 كه او را نشست از بر هر كسست ز منذر تو گر داد يابى بسست

 چو پيدا كنى مرز جويى رواست از دست راست چپ خويش پيدا كن

 بگيتى سرافراز و مهتر منم چو بخشنده بوم و كشور منم

 نمانم كه بادى بدو بروزد همه آن كنم كار كز من سزد

 يكى در نهان خويشتن را ببين تو با تازيان دست يازى بكين

 در گاو تا پشت ماهى مراست و ديگر كه آن پادشاهى مراست

 ترا تيغ پوالد گردد چو موم رومه اگر من سپاهى فرستم ب

 بيامد بكردار باد دمان فرستاده از نزد نوشين روان
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 قيصر ز داد مايهبپيچيد بى بر قيصر آمد پيامش بداد

 همى دور ديد از بلندى نشيب نداد ايچ پاسخ ورا جز فريب

 خوردسخن باور آن كن كه اندر  چنين گفت كز منذر كم خرد

 برين گونه رنجش ببالد همى اگر خيره منذر بنالد همى

 نبالد كسى از كران تا كران ور ايدونك از دشت نيزه وران

 دريا كنيم آبو زان دشت بى زمين آنك باالست پهنا كنيم

 شنيده سخنها همه ياد كرد فرستاده بشنيد و آمد چو گرد

 خرد نيست جفتكه با مغز قيصر  برآشفت كسرى بدستور گفت

 جهان جستن و جنگ و پيمان كراست من او را نمايم كه فرمان كراست

 وزين كشتن و غارت و تاختن ز بيشّى و ز گردن افراختن

 كه شب زير آتش كند هر دو دست پشيمانى آنگه خورد مرد مست

 سپاه اندر آمد ز هر سو ز جاى بفرمود تا بر كشيدند ناى

 زمين قيرگون شد هوا آبنوس آواى كوسز درگاه برخاست 

 سواران شمشيرزن سى هزار گزين كرد زان لشكر نامدار

 بفرمود كز دشت نيزه وران بمنذر سپرد آن سپاه گران

 كه آتش بر آرند زان مرز و بوم رومه سپاهى بر از جنگ جويان ب

 برين كينه بر مايه دار توام كه گر چند من شهريار توام

 نزد اوى يىفرستيم با نامه گوىما كنون چرب يىفرستاده

قيصر تو ما را پسنده روم و به ب مگر خود نيايد ترا زان گزند                          

 نامه فرستادن نوشین روان نزدیک قیصر روم و پاسخ او 

 بقيصر يكى نامه فرمود شاه خواست از بارگاه يىنويسنده

 قبادجهانگير و زنده كن كى فرخ نژادز نوشين روان شاه 
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 نگهبان آن مرز و آباد بوم بنزديك قيصر سرافراز روم

 گرانمايگى جز بيزدان نجست سر نامه كرد آفرين از نخست

 كزويست پيروزى و دستگاه خداوند گردنده خورشيد و ماه

 اگر جنگ جويد و گر داد و مهر كه بيرون شد از راه گردان سپهر

 مكن بيش با تازيان داورى گر قيصرى روم را مهترىتو 

 گمانى بود كّژ و رنجى بزرگ و گر ميش جويى ز چنگال گرگ

 نمانم بتو لشكر و تاج و گاه و گر سوى منذر فرستى سپاه

 بشمشير يابد ز من سرزنش و گر زيردستى بود بر منش

 بجاى چو خواهى كه پيمان بماند تو زان مرز يك رش مپيماى پاى

 سر و گاه تو زير پى بسپرم و گر بگذرى زين سخن بگذرم

 بدان كو نجويد ببيداد شور درود خداوند ديهيم و زور

 سوارى گزيدند زان بارگاه نهادند بر نامه بر مهر شاه

 جهان ديده و گرد و روشن روان چنانچون ببايست چيره زبان

 نامداربيامد بر قيصر  فرستاده با نامه شهريار

 همان راى كسرى برو كرد ياد برو آفرين كرد و نامه بداد

 بپيچيد و اندر شگفتى بماند سخنهاش بشنيد و نامه بخواند

 ُبرو پر ز چين كرد و رخساره زرد ز گفتار كسرى سرافراز مرد

 پديدار كرد اندر و خوب و زشت نويسنده را خواند و پاسخ نوشت

 نخست آفرين كرد بر كردگار بقارسر خامه چون كرد رنگين 

 كزويست پرخاش و آرام و مهر نگارنده بر كشيده سپهر

 وزو به يكى پيش او با كمر بگيتى يكى را كند تا جور

 سر مشترى زير فرمان تست اگر خود سپهر روان زان تست

 بتخم كيان باژ هرگز نداد بديوان نگه كن كه رومى نژاد
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 همان با سر و افسر و لشكرم كهترمتو گر شهريارى نه من 

 ز بيم پى پيل و آواى كوس چه بايست پذيرفت چندين فسوس

 كه دارد بپرخاش با روم تاو بخواهم كنون از شما باژ و ساو

 گذشت آن ستم بر نگيريم نيز بتاراج بردند يك چند چيز

 بر آريم گرد از كران تا كران ز دشت سواران نيزه وران

 و گر بستد از چرخ گردان كليد نوشين روان آفريد نه خورشيد

 همه كام او يابد اندر جهان كه كس را نخواند همى از مهان

 بتندى ز كسرى نيامدش ياد فرستاده را هيچ پاسخ نداد

 كه با تو صليب و مسيحست جفت چو مهر از بر نامه بنهاد گفت

 مدژم ديد پاسخ بيامد دژ فرستاده با او نزد هيچ دم

 سخنهاى قيصر همه ياد كرد بيامد بر شهر ايران چو گرد

 سپاه کشیدن نوشین روان به جنگ قیصر روم 

 بر آشفت با گردش روزگار چو بر خواند آن نامه را شهريار

 از ان نامه چندى سخنها براند همه موبدان و ردان را بخواند

 شكنچه با پهلوانان لشكر  سه روز اندران بود با راى زن

 كه راند سوى جنگ قيصر سپاه چهارم بران راست شد راى شاه

 خروشيدن ناى و رويينه خم بر آمد ز در ناله گاو دم

 همى از پى راستى جست جنگ آرام اندر نبودش درنگه ب

 ز يزدان نيكى دهش كرد ياد سپه بر گرفت و بنه بر نهاد

 اندود چهربدرياى قير اندر  يكى گرد بر شد كه گفتى سپهر

 هوا يك سر از پرنيان گشت لعل نعله بپوشيد روى زمين را ب

 نه اندر هوا باد را ماند راه نبد بر زمين پشه را جايگاه
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 زمين شد بكردار درياى نيل ز جوش سواران و ز گرد پيل

 همى رفت با تاج و زرينه كفش جهاندار با كاويانى درفش

 بپيش سپاه اندرون كوس و پيل همى برشد آوازشان بر دو ميل

 بادگانآهمى رفته تا آذر پس پشت و پيش اندر آزادگان

 پياده شد از دور و بگذاشت اسب چو چشمش بر آمد بآذر گشسب

 آب دو ديده بشسته دو رخ را ب ز دستور پاكيزه برسم بجست

 نهاده بدرگاه جشن سده آتشكدهه باژ اندر آمد به ب

 آواز بر خواند موبد درسته ب زند و استبفرمود تا نامه 

 همه دامن قرطها كرده چاك رد و هيربد پيش غلتان بخاك

 زمزم همى آفرين خواندنده ب بزرگان برو گوهر افشاندند

 جهان آفرين را ستايش گرفت چو نزديكتر شد نيايش گرفت

 نمودن دلش را سوى داد راه ازو خواست پيروزى و دستگاه

 بجايى كه درويش ديدند نيز پرستندگان را ببخشيد چيز

 كشيدند لشكر ز هر سو رده يكى خيمه زد پيش آتشكده

 سخنهاى بايسته با او براند دبير خردمند را پيش خواند

 سوى مرزبانان ايران زمين يكى نامه فرمود با آفرين

 سپه را ز دشمن نگهدار بيد كه ترسنده باشيد و بيدار بيد

 همه داد جوييد با زيردست كنارنگ با پهلوان هرك هست

 بدان تا نيابد بد انديش راه بداريد چندانك بايد سپاه

 نبايد كه ايمن بخسبد بسى درفش مرا تا نبيند كسى

 پراگنده شد زو خبر گرد بوم از آتشكده چون بشد سوى روم

 ناپديددگر زان بر و بوم شد  بپيش آمد آن كس كه فرمان گزيد

 فراوان بيامد بر شهريار جهان ديده با هديه و با نثار
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 زهر سو پيام و درود آمدى بهر بوم و بر كو فرود آمدى

 جز از بزم و شادى نيامد پديد ز گيتى بهر سو كه لشكر كشيد

 ببزم آمدندى بر شهريار چنان بد كه هر شب ز گردان هزار

 درم دادن آغاز كردسپه را  چو نزديك شد رزم را ساز كرد

 كه در جنگ با راى و آرام بود سپهدار شيروى بهرام بود

 بسى پندها بر برو كرد ياد فرهاد داده چپ لشكرش را ب

 گشسب جهانجوى پيش بنه چو استاد پيروز بر ميمنه

 كه در كينه گه داشتى دل بجاى قلب اندر اورند مهران بپاىه ب

 گفت با او ز بيداد و دادبسى  هرمز خّراد داده طاليه ب

 بدان تا نماند سخن در نهان بهر سوى رفتند كارآگهان

 بسى پند و اندرز نيكو براند ز لشكر جهان ديدگان را بخواند

 و ز پر مايگان مايگانز بى كرانچنين گفت كين لشكر بى

 من بشمرند رأىدم خويش بى اگر يك تن از راه من بگذرند

 وگر بر بزرگان كه دارند گنج رسانند رنجدرويش مردم ه ب

 وگر پيش لشكر بجنبد ز جاى وگر كشتمندى بكوبد بپاى

 وگر ناپسنديده كارى كند ور آهنگ بر ميوه دارى كند

 خداوند كيوان و بهرام و هور بيزدان كه او داد ديهيم و زور

 ميغه و گر داستان را بر آيد ب تيغه كه در پى ميانش ببّرم ب

 جهانجوى و در قلب مايه منم پيش سپه در طاليه منمه ب

 گهى بر ميان گاه بر ميمنه نگهبان پيل و سپاه و بنه

 رزم اندر آرام و خوابه نجويم ب درياى آبه خشكى روم گر به ب

 گرفت آن سخنهاى كسرى بياد مناديگرى نام او رشنواد

 گذشتبهر خيمه و خرگهى بر  بيامد دوان گرد لشكر بگشت
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 چنينست فرمان بيدار شاه سپاه كرانهخروشيد كاى بى

 كسى سوى خاك سيه بنگرد مهر و خرده داد و به كه گر جز ب

 چو آيد ز فرمان يزدان برون بران تيره خاكش بريزند خون

 روز سپيد و شب تيره فامه ب ببانگ منادى نشد شاه رام

 نيك و بد را نگاههمى داشتى  راهه همى گرد لشكر بگشتى ب

 بد و نيك را خوار نگذاشتى ز كار جهان آگهى داشتى

 ورا دخمه كردى بران جايگاه راهه ز لشكر كسى كو بمردى ب

 كاله و كمان و كمند و كمر اگر باز ماندى ازو سيم و زر

 نبودى به از مردم اندر مغاك بد و نيك با مرده بودى بخاك

 كه نوشين روان آن بزرگى گرفت شگفتجهانى بدو مانده اندر 

 ورا راى و هوش و درنگ آمدى هر جايگاهى كه جنگ آمدىه ب

 كه رفتى بر دشمن چاره جوى خواستى راستگوى اىفرستاده

 نكردى ستم خود خردمند شاه اگر يافتندى سوى داد راه

 خشم دالور نهنگ آمدىه ب جنگ آمدىه اگر جنگ جستى ب

 شمشير جسته داد و به جهان را ب همه بوم و رست تاراج دادىه ب

 راهه كه بر تّر و خشكى بتابد ب بكردار خورشيد بد راى شاه

 چو بگذارد از چرخ گردنده ميغ ندارد ز كس روشنايى دريغ

 همش در خوشاب و هم آب جوى همش خاك و هم ريگ و هم رنگ و بوى

 بخشنده او بود و بسدالفروز و  فروغ و بلندى نبودش ز كس

 جهان را همى داشت در زير پر شهنشاه را مايه اين بود و فر

 بدى نيازىازيرا چنان بى ورا جنگ و بخشش چو بازى بدى

 نه برداشتى جنگ يك روز بيش اگر شير و پيل آمدنديش پيش

 درنگپيش سپاه آمدى بىه ب سپاهى كه با خود و خفتان جنگ
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 زندان پيروزگر شهرياره ب گر بسته زاراگر كشته بودى و 

 دژها گرفتن نوشین روان در بوم روم 

 كه شوراب بد نام آن كارستان چنين تا بيامد بران شارستان

 پر از مردم و ساز جنگ و نوا ديد سر بر هوا اىبر آورده

 كشيده سر باره اندر سحاب ز خارا پى افگنده در قعر آب

 درگاه راهه نديدند جايى ب سپاهبگرد حصار اندر آمد 

 بپاى آمد آن باره جاثليق برو ساخت از چار سو منجنيق

 نديدند جايى گذار و گريز رستخيز زبر آمد ز هر سوى د

 بكردار دشت زد ۀشد آن بار چو خورشيد تابان ز گنبد بگشت

 ماهه ابا دود و آتش بر آمد ب خروش سواران و گرد سپاه

 دگر جاى بود سرانشانتن بى سر و پاى بود تنهمه حصن بى

 بر آمد چو زخم تبيره زنان غو زينهارى و جوش زنان

 بود پايهگنج و بمردى گرانه ب از ايشان هر آن كس كه پر مايه بود

 خروش آمد و ناله زينهار ببستند بر پيل و كردند بار

 نه بر گنج دينار بر گاه بزم نبخشود بر كس بهنگام رزم

 ى ديگر آمد پديدز ره بر ده ب و زان جايگه لشكر اندر كشيد

 توانگر بدى زنگهدار آن د كه در بند او گنج قيصر بدى

 ز كسرى بر آمد بفرجام اوى كه آرايش روم بد نام اوى

 هنوز اندرو نارسيده سپاه بدان دز نگه كرد بيدار شاه

 كنندهوا چون تگرگ بهاران  بفرمود تا تيرباران كنند

 بران بوم و بر خار و خاور نماند لشكر نمانده يكى تاجور خود ب

 سپه را همه بدره و تاج داد تاراج داده همه گنج قيصر ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  28
 

 
 

 

 همه بر گرفتند راه گريز بر آورد زان شارستان رستخيز

 همه پير و برنا شدند انجمن خروش آمد از كودك و مرد و زن

 غريوان و فريادخواه آمدند بپيش گرانمايه شاه آمدند

 روم اندرون رزم و رنج آن تسته ب كه دستور و فرمان و گنج آن تست

 پرستار فّر كاله توايم بجان ويژه زنهار خواه توايم

 بر ايشان ببخشود بسيار چيز بفرمود پس تا نكشتند نيز

 رزم کردن نوشین روان با فرفوریوس رومی و گرفتن قالینیوس و انطاکیه 

 از آرايش روم برتر كشيد و زان جايگه لشكر اندر كشيد

 بيامد بنزديك شاه جهان نوندى ز گفتار كارآگهان

 ازان نامداران و گردان خويش كه قيصر سپاهى فرستاد پيش

 بجنگ اندرون هر يكى همچو گرگ بپيش اندرون پهلوانى سترگ

 كوسسوارى سرافراز با بوق و  روميش خوانند فرفوريوسه ب

 پديد آمد از دور گرد سپاه چو اين گفته شد پيش بيدار شاه

 بدو گفت كين نيست از ما نهان بخنديد زان شهريار جهان

 ز انديشه هر گونه پرداختيم كجا جنگ را پيش ازين ساختيم

 بفرمود تا بركشيدند صف كى تاجور بر لب آورد كف

 و بر باد راه بشد بسته بر گرد پيش سپاهه سپاهى بيامد ب

 يالن سرافراز شمشير زن شده نامور لشكرى انجمن

 بزرگان و فرزانگان و كيان همه جنگ را تنگ بسته ميان

 بدان تيغ بّرنده مر ميغ را بخون آب داده همه تيغ را

 كه نخچير گيرد ز باال پلنگ سپه را نبد بيشتر زان درنگ

 ز جنگ برگشته بوددگر خسته ا بهر سو ز رومى تلى كشته بود
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 دريده درفش و نگونسار كوس بشد خسته از جنگ فرفوريوس

 چنگه هامون كجا غرمش آيد به ب سواران ايران بسان پلنگ

 در و دشت از يشان بپرداختند پس روميان در همى تاختند

 همه نيزه و گرز و خنجر بچنگ چنان هم همى رفت با ساز جنگ

 بر آورده ديگر آمد پديد كشيدهامونى اندر ه سپه را ب

 كجا خواندنديش قالينيوس دزى بود با لشكر و بوق و كوس

 گردش اندر پر آب اىيكى كنده سر باره برتر ز پّر عقاب

 پر ايوان و پاليز و ميدان و كاخ يكى شارستان گردش اندر فراخ

 همه نامداران پر خاشجوى ز رومى سپاهى بزرگ اندر وى

 سيه گشت گيتى ز گرد سپاه پيش اندرون بود شاهدو فرسنگ 

 كزان نعره اندك شد آواز كوس خروشى بر آمد ز قالينيوس

 همى هر زمانى فزون شد سپاه بدان شارستان در نگه كرد شاه

 همه تير و قاروره انداختند ز دروازها جنگ بر ساختند

 ردز گردنده يك بهره شد الژو چو خورشيد تابنده برگشت زرد

 يكى شدهمه شارستان باز مى دز نماند اندكى ۀازان بار

 كه اى نامداران ايران سپاه خروشى بر آمد ز درگاه شاه

 هامون شويده تاريكى اندر به ب همه پاك زين شهر بيرون شويد

 و گر غارت و شورش و دار و گير اگر هيچ بانگ زن و مرد پير

 از رنج يك مرد لبكه بگشايد  بگوش من آيد بتاريك شب

 پر از كاه بينند آگنده پوست هم اندر زمان آنك فرياد ازوست

 بفرسود رنج و بپالود خواب چو برزد ز خرچنگ تيغ آفتاب

 گرانمايگان بر گرفتند راه تبيره بر آمد ز درگاه شاه

 بدرگاه كسرى شدند انجمن ازان دز و آن شارستان مرد و زن
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 بدين شارستان نامدارى نماند سوارى نماندكه ايدر ز جنگى 

 گه آمد كه بخشايش آيد ز شاه گناههمه كشته و خسته شد بى

 نه خوب آيد از داد يزدان اسير زن و كودك و خرد و برنا و پير

 كزان پس نديدند جز خارستان چنان شد دز و باره و شارستان

 ايماندرون بر چهقالينيوس ه ب ايمچو قيصر گنهكار شد ما كه

 گناهگنهكار شد رسته و بى بران روميان بر ببخشود شاه

 و زان جايگه نيز لشكر براند بسى خواسته پيش ايشان بماند

 ببستند بر پيل و كردند بار هران كس كه بود از در كارزار

 راهه كه با پيل و لشكر بيامد ب انطاكيه در خبر شد ز شاهه ب

 دليران رومى و كنداوران كرانشد بىسپاهى بران شهر 

 بيداد جنگه بدان تا نباشد ب سه روز اندران شاه را شد درنگ

 دليران ايران گروها گروه چهارم سپاه اندر آمد چو كوه

 ز بهر زن و كودك و گنج و بوم برفتند يك سر سواران روم

 پيى را نبد بر زمين نيز راه شهر اندر آمد سراسر سپاهه ب

 چهارم چو بفروخت گيتى فروز سه جنگ گران كرده شد در سه روز

 رومه سوارى نديدند جنگى ب گشاده شد آن مرز آباد بوم

 هم آن كس كه گنجور قيصر بدند بزرگان كه با تخت و افسر بدند

 بچنگ آمدش گنج چون ديد رنج بشاه جهاندار دادند گنج

 مداين فرستاد شاهبسوى  راهه اسيران و آن گنج قيصر ب

 نهادند بر پشت پيالن ببند و زيشان هران كس كه جنگى بدند
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 آباد کردن نوشین روان شهر را به مانند انطاکیه و نشاندن درین بندیان رومی را 

 بگرديد بر گرد آن شهر شاه زمين ديد رخشانتر از چرخ ماه

 جهان همى تازه شد پير گشته ز بس باغ و ميدان و آب روان

 كه انطاكيه است اين اگر نوبهار چنين گفت با موبدان شهريار

 ز مشك اندرو خاك و ز زّر خشت كسى كو نديدست خرم بهشت

 زمينش سپهر آسمان آفتاب درختش ز ياقوت و آبش گالب

 كه آباد بادا همه مرز روم نگه كرد بايد بدين تازه بوم

 اندرون آبهاى روانبدو  يكى شهر فرمود نوشين روان

 پر از گلشن و كاخ و ميدان و باغ بكردار انطاكيه چون چراغ

 ورا زيب خسرو نهادند نام بزرگان روشن دل و شادكام

 بهشتى پر از رنگ و بوى و نگار شد آن زيب خسرو چو خرم بهار

 ببند گران دست و پا خسته بود اسيران كزان شهرها بسته بود

 بدان شهرها خوار بگذاشتند برداشتندبفرمود تا بند 

 همش گلشن و بوستان و سراى چنين گفت كاين نو بر آورده جاى

 يكى جاى باشد سزاوار نام بكرديم تا هر كسى را بكام

 زمين چون بهشتى شد آراسته ببخشيد بر هر كسى خواسته

 تو گفتى نماندست بر خاك راه ز بس برزن و كوى و بازارگاه

 چنين گفت كاى شاه بيدادگر يكى پر سخن كفشگربيامد 

 يكى تود بد پيش پاالن من بقالينيوس اندرون خان من

 كه بر پيش درگاه من تود نيست ازين زيب خسرو مرا سود نيست

 بكشتند شاداب چندى درخت بفرمود تا بر در شور بخت

 بدو داد فرمان و گنج و كاله يكى مرد ترسا گزين كرد شاه
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 غريبان و اين خانه نو تراست بدو گفت كاين زيب خسرو تراست

 پدر باش گاهى چو فرزند باش بسان درخت برومند باش

 براندازه بايد ز هر در سخن ببخشش بياراى و زفتى مكن

 جهان ديده ترسا نگهبان نشاند ز انطاكيه شاه لشكر براند

 آشتی جستن قیصر روم از نوشین روان

 بگفت آنچ آمد بقالينيوس آمد ز فرفوريوسپس آگاهى 

 جهاندار كسرى ابا پيل و گاه قيصر چنين گفت كآمد سپاهه ب

 همى گردد از گرد اسبان ستوه سپاهست چندانك دريا و كوه

 بزرگان فرزانه را خواند پيش بگرديد قيصر ز گفتار خويش

 سه پاسهمى راى زد روز و شب در  ز نوشين روان شد دلش پر هراس

 كه با رزم كسرى ترا پاى نيست بدو گفت موبد كه اين راى نيست

 شود كرده قيصر اندر مغاك برآرند ازين مرز آباد خاك

 جز از رنج بر پادشاهى نجست زوان سراينده و راى سست

 ز نوشين روان راى او تيره گشت چو بشنيد قيصر دلش خيره گشت

 با دانش و پاك بوم گوىسخن گزين كرد زان فيلسوفان روم

 كسرى شدن نامزدشان بكرده ب بجاى آمد از موبدان شست مرد

 گرانمايگان برگرفتند راه پيامى فرستاد نزديك شاه

 گوى در خرد پير و ساالر نو پيش رو شانچو مهراس داننده

 شمارش گذر كرده بر چند و چون ز هر چيز گنجى بپيش اندرون

 پشيمان ز گفتارهاى كهن و نيكو سخنبسى البه و پند 

 گروگان ز خويشان و كنداوران فرستاد با باژ و ساو گران

 پديد آمد آن بند بد را كليد چو مهراس گفتار قيصر شنيد 
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 چو الماس كرده زبان با روان رسيدند نزديك نوشين روان

 رومى يكى آفرين گستريده ب چو مهراس نزديك كسرى رسيد

 ستاره بر اراد همى زآستى ز تيزّى و ز راستىتو گفتى 

 جهان را بدين ارجمندى مدار كسرى چنين گفت كاى شهرياره ب

 فرهيستو بى ارزهمه مرز بى مى تو اكنون و ايران تهيستروه ب

 نسنجد بيك پشه اين مرز و بوم رومه هران گه كه قيصر نباشد ب

 مردمى گم بودچو او گم شود  همه سودمندى ز مردم بود

 كه آزرم و دانش بدو كاستست گر اين رستخيز از پى خواستست

 كه روشن روان بهتر از گنج و بوم بياوردم اكنون همه گنج روم

 دلش گشت خرم چو باغ بهار چو بشنيد زو اين سخن شهريار

 اگر بدره زّر و گر برده بود پذيرفت زو هرچ آورده بود

 بران نيكويها فزايش گرفت فرستادگان را ستايش گرفت

 نبرده كسى كو خرد پرورد بدو گفت كاى مرد روشن خرد

 تو سنگى ترى زان سرافراز بوم اگر زّر گردد همه خاك روم

 براگنده دينار ده چرم گاو نهادند بر روم بر باژ و ساو

 شنيدند و آواز رويينه خم گاو دم ۀو زان جايگه نال

 شام آمد و روزگارى بمانده ب براندجهاندار بيدار لشكر 

 همان برده و بدره و تاج و گاه بياورد چندان سليح و سپاه

 ز پيالن و ز گنجهاى درم كه پشت زمى را همى داد خم

 شيروى بهرام بسپرد جاىه ب ازان مرز چون رفتن آمدش راى

 روز و بماهه مكن هيچ سستى ب بدو گفت كاين باژ قيصر بخواه

 همى خواند بر شهريار آفرين ببوسيد شيروى روى زمين

 مگر داد زرد اين كيانى درخت كه بيدار دل باش و پيروز بخت
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 سوى اردن آمد درفش سپاه تبيره بر آمد ز درگاه شاه

 جهان را ازو بيم و اميد بود جهاندار كسرى چو خورشيد بود

 دست مهربيك دست شمشير و يك  برين سان رود آفتاب سپهر

 نه خشم آيدش روز بخشش بچشم نه بخشايش آرد بهنگام خشم

 بياراسته بد جهان را بداد چنين بود آن شاه خسرو نژاد

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  35
 

 
 

 

 و گر پاك دل مرد يزدان پرست شاه ديدى و گر زير دستاگر 

 ز پوشيدن و خورد و جاى نهفت چنان دان كه چاره نباشد ز جفت

 يكى گنج باشد براگنده زن اگر پارسا باشد و راى زن

 فروهشته تا پاى مشكين كمند باال بلنده بويژه كه باشد ب

 و آواى نرم سخن گفتنش خوب خردمند و هشيار و با راى و شرم

 باالى سرو و بديدار ماهه ب برين سان زنى داشت پر مايه شاه

 ز ديدار او شهر پر گفت و گوى بدين مسيحا بد اين ماه روى

 بر سپهر ترز ناهيد تابنده يكى كودك آمدش خورشيد چهر

 نجستى ز ناز از برش تند باد ورا نامور خواندى نوش زاد

 هنرمند و زيباى شاهنشهى بباليد برسان سرو سهى

 عزيز و مسيح و ره زردهشت چو دوزخ بدانست و راه بهشت

 آب مسيحا بشسته دو رخ را ب نيامد همى زند و استش درست

 زمانه بدو مانده اندر شگفت ز دين پدر كيش مادر گرفت

 كه از گل نيامد جز از خار بار چنان تنگ دل گشته زو شهريار

 ببستند و كردند زندان او ايوان اودر كاخ و فرخنده 

 از ايران و ز باختر دور بود نشستنگهش جند شاپور بود

 زندان بدنده برين بهره با او ب بسى بسته و پر گزندان بدند

 بناليد زان جنبش و رنج راه بدان گه كه باز آمد از روم شاه

 

 پادشاهی کسری نوشین روان

 زاده شدن نوشزاد و زنی ترسا  – 2بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بماندُاردن ه ز ناتندرستى ب چنان شد ز سستى كه از تن بماند

 كه تيره شد آن فّر شاهنشهى كسى برد زى نوش زاد آگهى

 بد رهنمونه بيارند هر سو ب جهانى پر آشوب گردد كنون

 زمان و زمين ديگرى را سپرد جهاندار بيدار كسرى بمرد

 كه هرگز ورا نام نوشين مباد ز مرگ پدر شاد شد نوش زاد

 مرگ هرگز مميركه گر شادى از  برين داستان زد يكى مرد پير

 خردستمكاره خوانيمش ار بى پسر كو ز راه پدر بگذرد

 نشايد كه بار آورد شاخ مشك اگر بيخ حنظل بود تّر و خشك

 كه پاليزبانش ز اول بكشت چرا گشت بايد همى زان سرشت

 ببّرد ز خورشيد و ز باد و خاك اگر ميل يابد همى سوى خاك

 ز خاكش بود زندگانى و مرگ برگنه زو بار بايد كه يابد نه 

 نگه كن مگر سر نپيچى ز داد يكى داستان كردم از نوش زاد

 همانا كه صدريش كسرى بدى اگر چرخ را كوش صدرى بدى)؟(

 نشست كه جويد ابر گاه اوى پسر سر چرا پيچيد از راه اوى

 بگويم ترا اى پسر در بدر ز من بشنو اين داستان سر بسر

 بدين خويشتن را نشان خواستم دهقان بياراستمچو گفتار 

 بدان آفرين كو كند آفرين كه ماند ز من يادگارى چنين

 امبدين نام جاويد جوينده امپس از مرگ بر من كه گوينده

 بیمار شدن نوشین روان و آشوب بر پا زدن نوشزاد

 كه بگذشت سال از برش چارسى چنين گفت گوينده پارسى

 آهرمنسته نه مردم نژادست ك كه بر دادگر دشمنست كه هر كس

 كه ياد آمد از گفته باستان هم از نوش زاد آمد اين داستان
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 بپردخت زان خسروانى درخت چو بشنيد فرزند كسرى كه تخت

 برو انجمن شد فراوان سپاه در كاخ بگشاد فرزند شاه

 بسته بودزندان نوشين روان ه ب كسى كو ز بند خرد جسته بود

 همه شهر از و دست بر سر گرفت ز زندانها بندها برگرفت

 اگر جاثليق ار سكوبا بدند بشهر اندرون هرك ترسا بدند

 سواران گردنكش و تيغ زن بسى انجمن كرد بر خويشتن

 همه نيزه داران خنجرگزار فراز آمدندش تنى سى هزار

 تاريك خويشز قيصر چو آيين  يكى نامه بنوشت نزديك خويش

 ىاهم آواز و هم كيش قيصر تو ىاكه بر جند شاپور مهتر تو

 سر بخت برگشته بيدار شد همه شهر ازو پر گنهكار شد

 ازان كآمد از پور كسرى پديد خبر زين بشهر مداين رسيد

 سوارى بر افگند نزديك شاه نگهبان مرز مداين ز راه

 بود در نهفت چنين آگهى كى سخن هرچ بشنيد با او بگفت

 بيامد بنزديك نوشين روان فرستاده برسان آب روان

 سخنها كه پيدا شد از نوش زاد بگفت انچ بشنيد و نامه بداد

 غمى گشت زان كار و تيره بماند ازو شاه بشنيد و نامه بخواند

 رازه نشست و سخن رفت چندى ب جهاندار با موبد سرفراز

 بفرمود تا نزد او شد دبير چو گشت آن سخن بر دلش جايگير            

 پر آژنگ رخ لب پر از باد سرد يكى نامه بنوشت با داغ و درد

 كه چرخ و زمان و زمين آفريد نخستين بران آفرين گستريد

 فّر و ديهيم و گاه ۀفروزند هور و كيوان و ماه ۀنگارند

 ز گرد پى مور تا رود نيل ز خاشاك ناچيز تا شير و پيل

 وگر در دم سنگ و سندان بود همه زير فرمان يزدان بود
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 نه زو پادشاهى بخواهد بريد نه فرمان او را كرانه پديد

 كه آمد ز فرزند چندين گزند ناپسند ۀبدانستم اين نام

 كه گشتند با نوش زاد انجمن و زان پر گناهان زندان شكن

 سزد گر نماند بگيتى بسى دارد كسىچنين روز اگر چشم 

 ز كسرى بر آغاز تا نوش زاد كه جز مرگ را كس ز مادر نزاد

 پى پشه و مور با پيل و كرگ رها نيست از چنگ و منقار مرگ

 بپيمايد آغاز و انجام خويش زمين گر گشاده كند راز خويش

 برش پر ز خون سواران بود كنارش پر از تاج داران بود

 پر از خوب رخ جيب پيراهنش مرد دانا بود دامنش پر از

 بدو بگذرد زخم پيكان مرگ چه افسر نهى بر سرت بر چه ترگ

 كه جز مرگ كسرى ندارند ياد گروهى كه يارند با نوش زاد

 بمرگ كسى شاد باشى سزد اگر خود گذر يابى از روز بد

 نگيرد كسى ياد جز بد نژاد و ديگر كه از مرگ شاهان داد

 چنين ديو با او هم آواز گشت سر نوش زاد از خرد بازگشت

 بنه برافراخت چون خواست آمد ب نباشد برو پايدار اين سخن

 بدين آگهى خيره كردى تباه نبايست كو نزد ما دستگاه

 همو بود زيباى شاهنشهى اگر تخت گشتى ز خسرو تهى

 بدانديش اوىسزاوار جان  چنين بود خود در خور كيش اوى

 اگر كيش فرزند ما پاك نيست ازين بر دل انديشه و باك نيست

 و ز آزرم ما دل بپرداختند وزين كس كه با او بهم ساختند

 چيزه همى بر دل ما نسنجد ب و ز ان خواسته كو تبه كرد نيز

 بدين زيردستى نه اندر خورند بدانديش و بيكار و بد گوهرند

 ز كردار ايشان تو دل بد مكن ما سخنازين دست خوارست بر 
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 كه از دانش برتران برترست مرا بيم و باك از جهان داورست

 بنزديك يزدان نيكى شناس سپاسنبايد كه شد جان ما بى

 فزونى و ديهيم شاهنشهى مرا داد پيروزى و فّرهى

 مرا بر فزونى فزايش بدى سزاى دهش گر نيايش بدى

 بجاى دگر يافته جاى خواب يك قطره آبگر از پشت من رفت 

 بترسم كه رنج از من آمد مرا چو بيدار شد دشمن آمد مرا

 مرا از چنين كار تيمار نيست و گر گاه خشم جهاندار نيست

 همه زار و خوارند بر چشم من و زان كس كه با او شدند انجمن

 همى آب تيره در آمد بجوى و زان نامه كز قيصر آمد بدوى

 گمانند قيصر بتن خويش اوست ازان كو هم آواز و هم كيش اوست

 بدين نياكان خود ننگرد كسى را كه كوتاه باشد خرد

 دشنام او لب نبايد گشاده ب سر بپيچد ز داد خردگران بى

 كجا از پى و خون و اندام ماست كه دشنام او ويژه دشنام ماست

 اندر ميان با درنگ مدارا كن تو لشكر بياراى و بر ساز جنگ

 بجنگ اندرون هيچ تندى مكن ور ايدونك تنگ اندر آيد سخن

 مگرش از گنه بازگشتن بود گرفتنش بهتر ز كشتن بود

 سزد گر نبايد بدو خاك شست از آبى كزو سرو آزاد رست

 بپستى نهد روى سرو بلند و گر خوار گيرد تن ارجمند

 ازو گرز و شمشير باز مدار ايچ سرش بر گرايد ز بالين ناز

 نشايد جدا كرد او را ز خوى گرامى كه خوارى كند آرزوى

 چو با شاه گيتى كند كارزار يكى ارجمندى بود كشته خوار

 چو خون سر خويش گيرد بخاك تو از كشتن او مدار ايچ باك

 ز ديهيم ما سر بتابد همى سوى كيش قيصر گرايد همى
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 گزيده بشاهى ز چرخ بلند نژندعزيزى بود زار و خوار و 

 پرستار با هوش و پشمينه پوش بدين داستان زد يكى مهر نوش

 ورا رامش و زندگانى مباد كه هر كو بمرگ پدر گشت شاد

 كه با آتش آب اندر آيد بجوى تو از تيرگى روشنايى مجوى

 كه روشن زمانه برينست و بس كس رنجنه آسانيى ديد بى

 كه گه مغز اويى و گه پوستى گردان مكن دوستىتو با چرخ 

 بخواهد ربودن چو بنمود روى چه جويى ز كردار او رنگ و بوى

 كه گردون گردان بر آرد بلند بدان گه بود بيم رنج و گزند

 كجا سر بپيچند چندين ز داد سپاهى كه هستند با نوش زاد

 راى بدانگزاف زنان بود و  تو آن را جز از باد و بازى مدان

 همى از پى كيش پيچد سرش هران كس كه ترساست از لشكرش

 زنى تيز و گردد كسى زو دژم چنينست كيش مسيحا كه دم

 بفرجام خصمش چليپا بود نه پرواى راى مسيحا بود

 بدآموز و بدخواه و از بندگان دگر هر كه هست از پراگندگان

 راى ايشان يكيستدم باد با  از ايشان يكى برترى راى نيست

 برو زين سخنها مكن هيچ ياد بجنگ ار گرفته شود نوش زاد

 سر آرند بر خويشتن بر زمان كه پوشيده رويان او در نهان

 ابا آنك بردند فرمان اوى هم ايوان او ساز زندان اوى

 و گرچه چنين خوار شد ارجمند در گنج يك سر بدو بر مبند

 ز افگندنى هم ز گستردنى خوردنىز پوشيده رويان و از 

 نيزه نبايد كه چيزى نيابد ب چيزه برو هيچ تنگى نبايد ب

 هر ان كس كه بستند با او ميان وزين مرزبانان ايرانيان

 خنجر بدو نيم كنه ميانشان ب چو پيروز گردى مپيچان سخن
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 رواستبكام نهنگش سپارى  هر ان كس كه او دشمن پادشاست            

 ز تخم جفا پيشه آهرمنست جز ان هرك ما را بدل دشمنست

 ترا آزمايش بس از نوش زاد ز ما نيكوييها نگيرند ياد

 زبانش بجنبيد بر نوش زاد ز نّظاره هر كس كه دشنام داد

 بهنگام بد گفتن آراستند بران ويژه دشنام ما خواستند

 چنين داستانكه بدخواه راند  مباش اندرين نيز همداستان

 دل ما برين راستى برگواست گر او بى هنر شد هم از پشت ماست

 وزو بود بيداد بر نوش زاد بد كرد ياده زبان كسى كو ب

 مبادش زبان و مبادش دهن همه داغ كن بر سر انجمن

 كه تا سست گردد تن شهريار كسى كو بجويد همى روزگار

 كيش آهر منىبدانديشى و  بكار آورد كّژى و دشمنى

 كه فّر و سر و افسر و چهر ماست بدين پادشاهى نباشد رواست

 جنگ ساختن رام برزین با نوشزاد و پند دادن پیروز نوشزاد را 

 راهه فرستاده برگشت پويان ب نهادند برنامه بر مهر شاه

 بگفت آنچ از شاه كسرى شنيد چو از ره سوى رام برزين رسيد

 فرمان كه فرمود با نوش زاده ب او بداد ۀچو آن گفته شد نام

 و ز آزرم او مغز پرداختن سپه كردن و جنگ را ساختن

 شنيد از فرستاده چندى سخن چو آن نامه بر خواند مرد كهن

 ز درگاه بر خاست آواى كوس بدانگه كه خيزد خروش خروس

 بشد رام برزين سوى جنگ تفت سپاهى بزرگ از مداين برفت

 سپاه انجمن كرد و روزى بداد آگاهى آمد سوى نوش زادپس 

 كه بودند زان مرز آباد بوم همه جاثليقان و بطريق روم
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 سپاهى همه دست شسته بخون سپهدار شماس پيش اندرون

 بجنبيد لشكر چو دريا ز باد بر آمد خروش از در نوش زاد

 كين و زهرپر از جنگ سر دل پر از  هامون كشيدند يك سر ز شهره ب

 بزد ناى رويين و صف بركشيد چو گرد سپه رام برزين بديد

 گراييدن گرزهاى گران ز گرد سواران جوشنوران

 كسى روى خورشيد تابان نديد دل سنگ خارا همى بر دريد

 يكى ترگ رومى بسر بر نهاد قلب سپاه اندرون نوش زاده ب

 نعل بومكه پيدا نبد از پى  سپاهى بد از جاثليقان روم

 هوا بر سر او خروشان شدست تو گفتى مگر خاك جوشان شدست

 كجا نام او بود پيروز شير زره دار گردى بيامد دلير

 سرت را كه پيچيد چونين ز داد خروشيد كاى نامور نوش زاد

 هم از راه هوشنگ و طهمورثى بگشتى ز دين كيومرثى

 سرش گشته شد چو از دين يزدان مسيح فريبنده خود كشته شد

 كجا كار خود را ندانست روى ز دين آوران كين آن كس مجوى

 جهود اندرو راه كى يافتى اگر فّر يزدان برو تافتى

 شنيدى كه با روم و قيصر چه كرد پدرت آن جهاندار آزاد مرد

 آسمان بر فرازى همىه سرت ب تو با او كنون جنگ سازى همى

 برين يال و كتف و برين دست و گرز و برز بدين چهر چون ماه و اين فرّ 

 چنين خيره شد جان تاريك تو نبينم خرد هيچ نزديك تو

 كه اكنون همى داد خواهى بباد دريغ آن سر و تاج و نام و نژاد

 اىو گر پيل و شير دمنده نه اىتو با شاه كسرى بسنده نه

 نگارايوان شاهان نديدم ه ب چو دست و عنان تو اى شهريار

 چنين شورش و دست و كوپال تو چو پاى و ركيب تو و يال تو
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 زمانه چو تو شهريارى نديد چين نگارى نديد ۀنگارند

 مكن تيره اين آب گيتى فروز جوانى دل شاه كسرى مسوز

 بخاك افگن اين گرز و رومى كاله پياده شو از باره زنهار خواه

 بروى تو بر تيره گردنشاند  اگر دور از ايدر يكى باد سرد

 ز روى تو خورشيد گريان شود دل شهريار از تو بريان شود

 ستيزه نه خوب آيد از شهريار بگيتى همه تخم زفتى مكار

 بلندى گزينى و كنداورى گر از راى من سر بيك سو برى

 سخنهاى بدگوى باد آيدت بسى پند پيروز ياد آيدت

 پير فرتوت سر پر ز بادكه اى  چنين داد پاسخ ورا نوش زاد

 سرافراز گردان و فرزند شاه ز لشكر مرا زينهارى مخواه

 دلم سوى مادر گرايد همى مرا دين كسرى نبايد همى

 نگردم من از فّره و دين اوى كه دين مسيحاست آيين اوى

 نه فّر جهاندار ازو گشته شد مسيحاى دين دار اگر كشته شد

 بلندى نديد اندرين تيره خاك پاكسوى پاك يزدان شد آن راى 

 كجا زهر مرگست و ترياك نيست اگر من شوم كشته زان باك نيست

 رزم رام برزین با نوشزاد و کشته شدن نوشزاد

 تيره بپوشيد روى هوا را ب بگفت اين سخن پيش پيروز پير

 خروش آمد از كوس و ز كّر ناى برفتند گردان لشكر ز جاى            

 بيامد بكردار آذر گشسب سپهبد چو آتش بر انگيخت اسب

 بپيش سپه در نماند ايچ گرد چپ لشكر شاه ايران ببرد

 ازان كار شد رام برزين درشت فراوان ز مردان لشكر بكشت

 هوا چون تگرگ بهاران كنند بفرمود تا تيرباران كنند
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 يادبسى كرد از پند پيروز  بگرد اندرون خسته شد نوش زاد

 تن از تير خسته رخ از درد زرد بيامد بقلب سپه پر ز درد

 كه جنگ پدر زار و خوارست و شوم چنين گفت پيش دليران روم

 سخن هرچ بودش بدل در براند بناليد و گريان سقف را بخواند

 ز من بر من آورد چندين ستم بدو گفت كين روزگار دژم

 برافگن بر مادرمسوارى  كنون چون بخاك اندر آيد سرم

 سر آمد بدو روز بيداد و داد بگويش كه شد زين جهان نوش زاد

 كه اينست رسم سراى سپنج رنجه تو از من مگر دل ندارى ب

 دلم چون بدى شاد و گيتى فروز مرا بهره اينست زين تيره روز

 اگر مرگ دانى غم من مخور نزايد جز از مرگ را جانور

 پدر بتر از من كه خشنود نيست دود نيستسر من ز كشتن پر از 

 رسم مسيحا يكى گور سازه ب مكن دخمه و تخت و رنج دراز

 تيره كه من زين جهان كشته گشتم ب نه كافور بايد نه مشك و عبير

 شد آن نامور شير دل نوش زاد بگفت اين و لب را بهم بر نهاد

 رزمگاهپراگنده گشتند زان  چو آگاه شد لشكر از مرگ شاه

 بالين او شد دوانه غريوان ب چو بشنيد كو كشته شد پهلوان

 نبودند شاد و نبردند چيز ازان رزمگه كس نكشتند نيز

 سكوباى رومى سرش بر كنار ورا كشته ديدند و افگنده خوار

 دل رام بر زين پر از درد و جوش همه رزمگه گشته زو پر خروش

 اندرز شاهى چه دارى بياداز  ز اسقف بپرسيد كز نوش زاد

 برهنه نبايد كه بيند برش چنين داد پاسخ كه جز مادرش

 ستودان نفرمود و مشك و عبير تيره تن خويش چون ديد خسته ب

 چو از بندگان ديد تاريك بخت نه افسر نه ديباى رومى نه تخت
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 كفن سازد و گور و هم چادرش رسم مسيحا كنون مادرشه ب

 همانست كاين خسته بر دار نيست با مسيحا يكيستكنون جان او 

 نبد هيچ ترساى رخ ناشخود شهر اندرون هرك بوده مسيحى ب

 كه بودند يك سر شدند انجمن خروش آمد از شهر و ز مرد و زن

 دل و ديده شاه نوشين روان تن شهريار دلير و جوان

 سه فرسنگ بر دست بگذاشتند تابوتش از جاى برداشتنده ب

 بخاك اندر آمد سر و افسرش چو آگاه شد زان سخن مادرش

 برو انجمن گشته بازارگاه راهه ز پرده برهنه بيامد ب

 جهانى همه خاك بر سر زدند گردش اندر زدند اىسراپرده

 ز باد آمد و ناگهان شد بباد بخاكش سپردند و شد نوش زاد

 شدندز درد دل شاه بريان  همه جند شاپور گريان شدند

 چو دانى كه ايدر نمانى دراز چه پيچى همى خيره در بند آز

 سيرى مبوىه گلش زهر دارد ب گذر جوى و چندين جهان را مجوى

 كه خشم خداى آورد كاستى مگردان سر از دين و ز راستى

 مزن بر لبت بر ز تيمار تش چو اين بشنوى دل ز غم بازكش

 را مدان از گناه بدل خرمى گرت هست جام مى زرد خواه

 گزافه مپرداز مغز سخن نشاط و طرب جوى و سستى مكن

 ترا روز محشر بخواهش وليست اگر در دلت هيچ حّب عليست 

 داستان بوزرجمهر
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 يكى بهره دانى ز پيغمبرى نگر خواب را بيهده نشمرى

 روان درخشنده بگزيندش بويژه كه شاه جهان بيندش

 راهه سخنها پراگنده كرده ب ستاره زند راى با چرخ و ماه

 همه بودنيها چو آتش بر آب روانهاى روشن ببيند بخواب

 خردمند و بيدار و دولت جوان شاه نوشين روانشبى خفته بد 

 برستى يكى خسروانى درخت چنان ديد در خواب كز پيش تخت

 مى و رود و رامشگران خواستى شهنشاه را دل بياراستى            

 نشستى يكى تيز دندان گراز بر او بران گاه آرام و ناز

 روان خواستىو زان جام نوشين  چو بنشست مى خوردن آراستى

 ز هر سو برآمد خروش چگاو چو خورشيد برزد سر از برج گاو

 ازان ديده گشته دلش پر ز غم نشست از بر تخت كسرى دژم

 ردان را ابر گاه بنشاندند گزارنده خواب را خواندند

 بدان موبدان نماينده راه بگفت آن كجا ديد در خواب شاه

 دانش او را نبد هيچ يادكزان  گزارنده خواب پاسخ نداد

 ز فام نكوهنده يك سو شود بنادانى آن كس كه خستو شود

 پر انديشه دل را سوى چاره تافت ز داننده چون شاه پاسخ نيافت

 كه تا باز جويد ز هر كشورى فرستاد بر هر سويى مهترى

 ببرگشتن اّميد بسيار كرد يكى بدره با هر يكى يار كرد

 

 نوشین روانکسری پادشاهی 

 خواب دیدن نوشین روان و به درگاه آمدن بزرگمهر  – 3بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  (بر اساس نسخه مسکو  ه )شاهناممتن 
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 بدان تا كند در جهان خواستار بد درم ده هزار اىهر بدرهه ب

 بهر دانشى راه جسته بسى گزارنده خواب دانا كسى

 نهفته بر آرد ز بند نهان كه بگزارد اين خواب شاه جهان

 سپاسى بشاه جهان بر نهند يكى بدره آگنده او را دهند

 سوارى هشيوار بسيار دان بهر سو بشد موبدى كاردان

 مروه ز درگاه كسرى بيامد ب ردان نامش آزاد سرويكى از 

 يكى موبدى ديد با زند و است بيامد همه گرد مرو او بجست

 تندى و خشم و ببانگ بلنده ب همى كودكان را بياموخت زند

 پژوهنده زند و استا سرش يكى كودكى مهتر ايدر برش

 نهاده بران دفتر از مهر چهر همى خواندنديش بوزرجمهر

 بيامد بپرسيد زو خواب شاه عنان را بپيچيد موبد ز راه

 ز هر دانشى زند يار منست نويسنده گفت اين نه كار منست

 بدو داد گوش و بر افروخت چهر ز موبد چو بشنيد بوزرجمهر

 گزاريدن خواب كار منست استاد گفت اين شكار منسته ب

 كردى درستكه تو دفتر خويش  يكى بانگ برزد برو مرد ُاست

 مگر داند او گرد دانا مگرد فرستاده گفت اى خردمند مرد

 بگوى آنچ دارى بدو گفت ياد غمى شد ز بوزرجمهر اوستاد

 بدانگه كه بنشاندم پيش گاه نگويم من اين گفت جز پيش شاه

 دگر هرچ بايستش از بيش و كم بدادش فرستاده اسب و درم

 خرامان چو زير گل اندر تذرو برفتند هر دو برابر ز مرو

 ز فرمان و ز فّر و ز تاج و گاه چنان هم گرازان و گويان ز شاه

 چو هنگامه خوردن و خواب بود رسيدند جايى كجا آب بود

 چو چيزى بخوردند و دم بر زدند بزير درختى فرود آمدند
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 چهره يكى چادر اندر كشيده ب بخفت اندران سايه بوزرجمهر

 كه با او براه اندرون يار بود گرانمايه بيدار بودهنوز اين 

 كه آن چادر از خفته اندر كشيد نگه كرد و پيسه يكى مار ديد

 شد از پيش او نرم سوى درخت ز سر تا بپايش ببوييد سخت

 سر كودك از خواب بيدار شد چو مار سيه بر سردار شد

 ناپديدبران شاخ باريك شد  چو آن اژدها شورش او شنيد

 فراوان برو نام يزدان بخواند فرستاده اندر شگفتى بماند

 بجايى رسد در بزرگى بلند بدل گفت كين كودك هوشمند

 گزاریدن بزرگمهر خواب کسری را 

 خرامان بنزديك شاه آمدند راه آمدنده و زان بيشه پويان ب

 بر تخت كسرى خراميد تفت فرستاده از پيش كودك برفت

 تويى خفته بيدار و دولت جوان كاى شاه نوشين روانبدو گفت 

 بگشتم چو اندر گلستان تذرو مروه برفتم ز درگاه شاها ب

 بياوردم و تيز بشتافتم ز فرهنگيان كودكى يافتم

 ز مار سياه آن شگفتى كه ديد بگفت آن سخن كز لب او شنيد

 براندو زان خواب چندى سخنها  جهاندار كسرى ورا پيش خواند

 سرش پر سخن گشت و گويا زبان چو بشنيد دانا ز نوشين روان

 ميان بتان شبستان تو چنين داد پاسخ كه در خان تو

 آرايش جامه كردست زنه ب يكى مرد برناست كز خويشتن

 برين راى ما تا نيابند راه ز بيگانه پردخته كن جايگاه

 بسپرند پى خويشتن بر زمين بفرماى تا پيش تو بگذرند

 بالين شيره كه چون اندر آمد ب بپرسيم زان ناسزاى دلير
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 در كاخ شاهنشهى سخت كرد ز بيگانه ايوانش پردخت كرد

 برفتند پر بوى و رنگ و نگار بتان شبستان آن شهريار

 همه پيش كسرى برفتند نرم سمن بوى خوبان با ناز و شرم

 چو شير ژيانبرآشفت كسرى  نديدند ازين سان كسى در ميان

 غالمى ميان زنان اندرست گزارنده گفت اين نه اندر خورست

 رخ از چادر شرم بيرون كنيد شمن گفت رفتن بافزون كنيد

 همه خواب را خيره پنداشتند دگر باره بر پيش بگذاشتند

 بباالى سرو و بچهر كيان غالمى پديد آمد اندر ميان

 جان شيرين شده نااميددل از  تنش لرز لرزان بكردار بيد

 كه هر يك بتن سرو آزاد بود كنيزك بدان حجره هفتاد بود

 بر عاج بوده باالى سرو و به ب يكى دخترى مهتر چاج بود

 خان پدر مهربان بد بدوىه ب غالمى سمن پيكر و مشك بوى

 بهر جا كه رفتى بدى خويش اوى بسان يكى بنده در پيش اوى

 كسى كو چنين بنده پرورد كيست مرد كيستبپرسيد زو گفت كين 

 ميان شبستان نوشين روان چنين برگزيدى دلير و جوان

 جوانست و با من ز يك مادر ست چنين گفت زن كين ز من كهتر ست

 رويش نگاهه نيارست كردن ب چنين جامه پوشيد كز شرم شاه

 ز شرم تو بود آن بهانه مجوى برادر گر از تو بپوشيد روى

 شگفت آمدش كار هر دو جوان چو بشنيد اين گفته نوشين روان

 كه اين هر دو در خاك بايد نهفت بر آشفت زان پس بدژخيم گفت

 پس پرده شاه نوشين روان كشنده ببرد آن دو تن را دوان

 نگونسار پر خون و تن پر گناه بر آويختشان در شبستان شاه

 ز پوشيدنى بهره داد ز اسب و گزارنده خواب را بدره داد
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 بر گرفت هاز گفتارش اندازه فرو ماند از دانش او شگفت

 بر موبدان نماينده راه ديوان شاهه نوشتند نامش ب

 بدو روى بنمود گردان سپهر فروزنده شد نام بوزرجمهر

 بدو شادمان بد دل شاه سخت همى روز روزش فزون بود بخت

 دانش دل و مغزش آباد بوده ب دل شاه كسرى پر از داد بود

 ز هر دانشى بخردان داشتى بدرگاه بر موبدان داشتى

 درگاه بودى بخواب و بخورده ب هفتاد مرد گوىهميشه سخن

 ز داد و دهش و ز مى و ميگسار هرانگه كه پردخته گشتى ز كار

 دلش را بدانش بياراستى ز هر موبدى نو سخن خواستى

 سراينده و زيرك و خوب چهر بوزرجمهربدانگاه نو بود 

 ستاره شناسان و هم بخردان چنان بد كزان موبدان و ردان

 و زان فيلسوفان سرش برگذشت همى دانش آموخت و اندر گذشت

 بزم نوشین روان با موبدان و پندگفتن بزرگمهر

 بفرمود كاين موبدان را بخوان چنان بد كه بنشست روزى بخوان

 سراينده و باهش و يادگير دانا و دانش پذيركه باشند 

 ز هر دانشى راز جسته ردان برفتند بيدار دل موبدان

 مى جان روشن بياراستنده ب چو نان خورده شد جام مى خواستند

 كه دانش گشاده كنيد از نهفت بدانندگان شاه بيدار گفت

 بگويد مرا زو بود رامشى هران كس كه دارد بدل دانشى

 بگفتن دلير و توانا بدند يشان هران كس كه دانا بدنداز 

 كجا بود داننده را خواستار زبان بر گشادند بر شهريار

 بدانش نگه كردن شاه ديد چو بوزرجمهر آن سخنها شنيد
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 چنين گفت كاى داور داد و راست يكى آفرين كرد و بر پاى خاست

 و بخت تو بادفلك روشن از روى  زمين بنده تاج و تخت تو باد

 كه بگشايد از بند گوينده را گر ايدونك فرمان دهى بنده را

 امبدانش در از كمترين پايه اممايهبگويم و گر چند بى

 گشاده كند نزد نوشين روان نكوهش نباشد كه دانا زبان

 كه دانش چرا بايد اندر نهفت نگه كرد كسرى بداننده گفت

 ز گفتار او روشنايى فزود جوان بر زبان پادشاهى نمود

 كه كوتاه گويد بمعنى بسى بدو گفت روشن روان آن كسى

 فراوان سخن باشد و دير ياب كسى را كه مغزش بود پر شتاب

 در مردمى خوار گشت گوىسخن چو گفتار بيهوده بسيار گشت

 كه گيتى سپنجست و ما بر گذر هنر جوى و تيمار بيشى مخور

 ز تارى و كّژى ببايد گريست راستيستهمه روشنيهاى تو 

 وزو هر يكى را دگرگونه خوست آرزوست ۀدل هر كسى بند

 چو دانستيش زو نترسى بدست سر راستى دانش ايزدست

 تنش زين جهانست و جان زان جهان خردمند و دانا و روشن روان

 همه راى و آهنگ بيشى كند هران كس كه در كار پيشى كند

 كه تيمار جان باشد و رنج تن رنجه مكن خويشتنبنايافت 

 ز سستى دروغ آيد و كاستى ز نيرو بود مرد را راستى

 به از خامشى هيچ پيرايه نيست ز دانش چو جان ترا مايه نيست

 خرد را ز تو بگسلد داورى چو بر دانش خويش مهر آورى

 خنك بنده كش آز انباز نيست توانگر بود هر كرا آز نيست

 خرد بر سر جان چو افسر بود مدارا خرد را برادر بود

 به از دوست مردى كه نادان بود چو دانا ترا دشمن جان بود
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 بد و آز و تيمار او سود گشت توانگر شد آن كس كه خشنود گشت

 سخن را ز دانندگان بشنوى آموختن گر فروتر شوىه ب

 همتاى مردنگردد كسى خيره  بگفتار گر خيره شد راى مرد

 زبان را بگفتار خامش كند هران كس كه دانش فرامش كند

 زر و سيم و اسبان آراسته چو دارى بدست اندرون خواسته

 نشايد گشاد و نبايد فشرد هزينه چنان كن كه بايدت كرد

 تن دشمن او را چو مزدور گشت خردمند كز دشمنان دور گشت

 كه پيروز شد در نبردچنان دان  چو داد تن خويشتن داد مرد

 كزان آتشت بهره جز دود نيست مگو آن سخن كاندر و سود نيست

 آب آژدنبه نداند كس آهن  مينديش از ان كان نشايد بدن

 بدانش بزرگ و توانا بود فروتن بود شه كه دانا بود

 بداند گذشت از بد روزگار كردگار ۀهران كس كه او كرد

 دل كاوش ديو بيرون كندز  پرستيدن داور افزون كند

 نيازارد آن را كه نازرد نيست بپرهيزد از هرچ ناكرد نيست

 كه روزى ده اويست و پروردگار بيزدان گراييم فرجام كار

 حكيمان همه تازه كردند چهر از ان خوب گفتار بوزرجمهر

 كه مرد جوان آن بزرگى گرفت يكى انجمن ماند اندر شگفت

 سرافراز روزى دهان را بخواند خيره ماندجهاندار كسرى درو 

 بدانگه كه آغاز دفتر كنند بفرمود تا نام او سر كنند

 چو خورشيد تابنده شد بر سپهر ميان مهان بخت بوزرجمهر

 برو آفرينى نو آراستند ز پيش شهنشاه برخاستند

 كه مغز و دلش با خرد بود جفت بپرسش گرفتند زو آنچ گفت

 كه پاكيزه دل بود و روشن روان مرد جوانزبان تيز بگشاد 
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 انديشه سره نپيچيد بايد ب چنين گفت كز خسرو دادگر

 و گر ما زمين او سپهر بلند كجا چون شبانست ما گوسفند

 نه پيچيدن از راى و فرمان اوى نشايد گذشتن ز پيمان اوى

 چو داد زمانه بخواهيم داد بشاديش بايد كه باشيم شاد

 همه راز او داشتن در نهان گسترده اندر جهانهنرهاش 

 كز آتش بترسد دل نّره شير مشو با گراميش كردن دلير

 دلش خيره خوانيم و مغزش تنك اگر كوه فرمانش دارد سبك

 كزو بند و چاهست و هم تاج و گاه همه بد ز شاهست و نيكى ز شاه

 دخردمند ازو شاد و خندان بو سر تاجور فّر يزدان بود

 دل و مغزش از دانش آباد نيست از آهرمنست آن كزو شاد نيست

 فرو بست فرتوت را زو زبان شنيدند گفتار مرد جوان

 پر از آفرين روز و شبشان دهن پراگنده گشتند زان انجمن

 بزم دوم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

 همى بود داننده را خواستار دگر هفته روشن دل شهريار

 كجا خواست گفتار دانا شنيد دل از كار گيتى بيك سو كشيد

 بدانندگى در خور شاه بود كسى كو سرافراز درگاه بود

 جوان و جهان ديده مرد كهن برفتند گويندگان سخن

 بشد با حكيمان روشن روان سرافراز بوزرجمهر جوان

 رسيدند نزديك تخت بلند حكيمان داننده و هوشمند

 كه كسرى همى زو برافروخت چهر سوى بوزرجمهر نهادند رخ

 بپرسيد ازو از قضا و قدر از يشان يكى بود فرزانه تر

 بنه چه گونه است و اين بر چه آيد ب كه انجام و فرجام چونين سخن
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 دوان و شب و روز با كار كرد چنين داد پاسخ كه جوينده مرد

 او با درنگبجوى اندرون آب  بود راه روزى برو تار و تنگ

 همى گل فشاند برو بر درخت خفته بر تخت بخت هنريكى بى

 ز بخشش نيابى بكوشش گذر چنينست رسم قضا و قدر

 چنين آفريد اختر روزگار جهاندار دانا و پروردگار

 كدامست و بيشى كه را در خورست ترستدگر گفت كان چيز كافزون

 بره كرا دانش آيد ببنيكى  ترچنين گفت كان كس كه داننده

 ز گيتى كرا نيكويى در خورست دگر گفت كز ما چه نيكوترست

 كريمى و خوبى و شايستگى چنين داد پاسخ كه آهستگى

 ببخشد نه از بهر پاداش دست فزونتر بكردن سر خويش پست

 خرامد بهنگام با همرهان بكوشد بجويد بگرد جهان

 چيست هنگام ننگ و نبردهنر  دگر گفت كاندر خردمند مرد

 ببيند بگرداند آيين و كيش چنين گفت كان كس كه آهوى خويش

 چه سازى كه كمتر بود رنج تن بپرسيد ديگر كه در زيستن

 دلش بردبار ست رامش برد چنين داد پاسخ كه گر با خرد

 ببندد در كّژى و كاستى بداد و ستد در كند راستى

 نباشد سرش تيز و نابردبار ببخشد گنه چون شود كامكار

 نگهبان كدامست بر خويشتن بپرسيد ديگر كه از انجمن

 نرفت از كريمّى و ز نيك خوى چنين گفت كان كو پس آرزوى

 چو ديد او فزونى بد روزگار دگر كو بسستى نشد پيش كار

 كدامست نيكوتر از هر دو سوى دگر گفت كز بخشش نيك خوى

 بسالى دو بارش بهار آورد آوردكجا در دو گيتيش بار 

 ببخشش كند جانش آراسته چنين گفت كان كس كه با خواسته
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 ز بخشنده بازارگانى شناس و گر بر ستاننده آرد سپاس

 و زان نيكوييها گرانمايه چيست دگر گفت كز مرد پيرايه چيست

 كجا نيكويى با سزاوار كرد چنين داد پاسخ كه بخشنده مرد

 چو باليد هرگز نباشد نژند بكردار سر و بلندببالد 

 نبويد نرويد گل از خار خشك و گر ناسزا را بسايى بمشك

 ببار آيد و راى نايد ببر سخن پرسى از گنگ گر مرد كر

 و رنج دردنباشد خردمند بى يكى گفت كاندر سراى سپنج

 در آغاز فرجام نيك آوريم چه سازيم تا نام نيك آوريم

 جهان را همه چون تن خويش خواه گفت شو دور باش از گناهبدو 

 تن دوست و دشمن دران بر مبند هران چيز كانت نيايد پسند

 چه گويى كزين دو كدامست پيش دگر گفت كوشش ز اندازه بيش

 جز انديشه چيزى نه اندر خورد چنين داد پاسخ كه اندر خرد

 رنجى ببار آيدتچو خواهى كه  بكوشى چو در پيش كار آيدت

 اگر بر نكوهيده بايد گريست سزاى ستايش دگر گفت كيست

 فزون دارد اّميد و هم بيم و باك چنين گفت كان كو بيزدان پاك

 ز گردون چه بر سر همى بگذرد دگر گفت كاى مرد روشن خرد

 ازين بر شده چرخ ناپايدار كدامست خوشتر مرا روزگار

 نيازكه هر كس كه گشت ايمن و بى پاسخ چنين داد باز گوىسخن

 سزد گر نگيرى جز از داد ياد بخوبى زمانه و را داد داد

 بگيتى كه باشيم زو شادكام بپرسيد ديگر كه دانش كدام

 خوار شرمبنزديك او مرد بى چنين گفت كان كو بود بردبار

 سودمندز خوها كدامش بود  دگر گفت كان كو نجويد گزند

 بخوابد بخشم از گنهكار چشم بگفت آنك مغزش نجوشد ز خشم
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 كه آيد خردمند را آن پسند دگر گفت كان چيست اى هوشمند

 ندارد غم آن كزو بگذرد چنين گفت كان كو بود پر خرد

 نبندد دل اندر غم و درد پاك و گر ارجمندى سپارد بخاك

 چو از باد بيد چنان بگسلد دل دگر كو ز ناديدنيها اميد

 كزو تيره گردد دل پارساى دگر گفت بد چيست بر پادشاى

 خردمند گويد كه آهو چهار چنين داد پاسخ كه بر شهريار

 و ديگر كه دارد دل از بخش تنگ يكى آنك ترسد ز دشمن بجنگ

 بيك سو نهد روز ننگ و نبرد دگر آنك راى خردمند مرد

 نجويد بكار اندر آرام و خواب چهارم كه باشد سرش پر شتاب

 نكوهيدن آزادگان را بچيست كيست عيببپرسيد ديگر كه بى

 كه جان و خرد در سخن پادشاست چنين گفت كين را ببخشيم راست

 بكّژى و بيداد جستن فروغ گرانمايگان را فسون و دروغ

 نكوهشگر و سر پر از داورى ميانه بود مرد كنداورى

 ببيهوده خستن دل پارسا كام بر پادشامنش پستى و 

 گزيدن خروش اندر آواز نرم شرم آبزبان راندن و ديده بى

 خرد دور كردن ز بهر هوا خردمند مردم كه دارد روا

 گزندكه اندر جهان چيست آن بى بپرسيد ديگر يكى هوشمند

 در پاك يزدان بدانست جست چنين داد پاسخ او كز نخست

 خداوند روز و شب و هور و ماه بدويت پناهكزويت سپاس و 

 سپردن بفرمان شاه جهان دل خويش را آشكار و نهان

 برو سخت بستن در رنج و آز نازه تن خويشتن پروريدن ب

 گسستن تن از رنج درويش را نگه داشتن مردم خويش را

 كه گيتى بنادان نشايد سپرد سپردن بفرهنگ فرزند خرد
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 نوازنده بايد كه باشد پدر باشد پسر چو فرمان پذيرنده

 بنزد پدر جايگاهش كجاست بپرسيد ديگر كه فرزند راست

 گرامى چو جانست فرخ پسر چنين داد پاسخ كه نزد پدر

 ازيرا پسر خواندش رهنماى پس از مرگ نامش بماند بجاى

 كه دانى كه دارد دل آراسته بپرسيد ديگر كه از خواسته

 گراميست و ز چيز خوارست نيز كه مردم بچيزچنين داد پاسخ 

 ز هستيش پيدا كنى نيك خوى نخست آنك يابى بدو آرزوى

 همان سنگ و هم گوهر شاهوار و گر چون ببايد نيارى بكار

 كرا خوانى از خسروان سودمند دگر گفت با تاج و نام بلند

 كه ايمن بود مرد پرهيز كار چنين داد پاسخ كزان شهريار

 زمين زير تختش تن آسان بود آواز او بد هراسان بودو ز 

 بگيتى پر از رنج و درويش كيست دگر گفت مردم توانگر بچيست

 ببخش خداوند چرخ بلند چنين گفت آن كس كه هستش بسند

 بدى در جهان بّتر از آز نيست كسى را كجا بخت انباز نيست

 همزبان آفرين خواندندهمه  ازو نامداران فرو ماندند            

 بزم سوم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

 نشست از بر تخت پيروز شاه چو يك هفته بگذشت هشتم پگاه

 بگفتار و دانش توانا بدند بخواند آن كسى را كه دانا بدند

 همانا پسندش نيامد بسى هر كسى اىبگفتند هر گونه

 چادر شرم بگشاى چهركه از  بوزرجمهره چنين گفت كسرى ب

 ز هر گونه دانش همى كرد ياد دانا زبان برگشاد گوىسخن

 كه پيروز بادا سر تاج دار نخست آفرين كرد بر شهريار
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 مگر سر بپيچد ز راه گزند دگر گفت مردم نگردد بلند

 سخن يافتن را خرد بايدت چو بايد كه دانش بيفزايدت

 سيرى بوده دل ب زمانه ز بد در نام جستن دليرى بود

 چو سبزى بود شاخ و بر بايدت و گر تخت جويى هنر بايدت

 نشايد كه پاسخ دهيم از گهر چو پرسند پرسندگان از هنر

 برين داستان زد يكى هوشيار ناپسندست و خوار هنرگهر بى

 كز آتش برويد مگر آب جوى كه گر گل نبويد برنگش مجوى

 پايدار اىگنج نهفته نهه ب بخشش بود شهرياره توانگر ب

 بكردار پيدا كند راستى بگفتار خوب ار هنر خواستى

 سپهرش همى در خرد پرورد فروتر بود هرك دارد خرد

 ز كّژيش خون گردد آزاد دل چنين هم بود مردم شاد دل

 وزو بار جستن دل پادشاست خرد در جهان چون درخت وفاست

 آز آورى زو هراسان شوىچو  چو خرسند باشى تن آسان شوى

 كه پاداش نيكى نيابى بسى مكن نيك مردى بجاى كسى

 انوشه كسى كو بود بردبار گشاده دالن را بود بخت يار

 هنرها ببايد بدين داورى هران كس كه جويد همى برترى

 دوم آزمايش ببايد درست يكى راى و فرهنگ بايد نخست

 ز بد برگرفتن شمار ز نيك و سيوم يار بايد بهنگام كار

 ببينى ز آغاز فرجام را چهارم كه مانى بجا كام را

 تن كوشش آرى بلندى بوده ب پنجم اگر زورمندى بوده ب

 مكن آزمايشهنر خيره بى وزين هر درى جفت گردد سخن

 هنگامت آيد نيازه برو بر ب ازان پس چو يارت بود نيك ساز

 بنده آرزوها بنيارد سر  چو كوشش نباشد تن زورمند
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 چنان دان كه كوشنده نوميد گشت چو كوشش ز اندازه اندر گذشت

 رنجه كزان عادت او خود نباشد ب خوى مرد دانا بگوييم پنج

 رنجست نيزه نباشد شگفت ار ب چو نادان كه عادت كند هفت چيز

 ندارد غم آن كزو بگذرد نخست آنك هر كس كه دارد خرد            

 نه گر بگذرد زو شود تافته شادان كند دل بنا يافتهنه 

 ز نابودنيها هراسان شود چو از رنج و ز بد تن آسان شود

 شود پيش و سستى نيارد بكار چو سختيش پيش آيد از هر شمار

 گناهيكى آنك خشم آورد بى ز نادان كه گفتيم هفتست راه

 دو سراى هره نه زو مزد يابد ب گشاده كند گنج بر ناسزاى

 تن خويش را در نهان ناشناس سه ديگر بيزدان بود ناسپاس

 بگويد برافرازد آواز خويش چهارم كه با هر كسى راز خويش

 درد و گزنده تن خويش دارد ب پنجم بگفتاِر ناسودمنده ب

 همى پرنيان جويد از خار بار ششم گردد ايمن ز نااستوار

 بى شرمى اندر بجويد فروغه ب هفتم كه بستيهد اندر دروغه ب

 كه از وى نبيند كسى جز گزند چنان دان تو اى شهريار بلند

 رامش بوده ازان خامشى دل ب چو بر انجمن مرد خامش بود

 دل راى و هوشه تن توشه يابد به ب داناى داننده گوشه سپردن ب

 كه تاجست بر تخت شاهى سخن شنيده سخنها فرامش مكن

 بگفتار بگشاى بند از هنر بره دانسته آيد بچو خواهى كه 

 زبان بركشى همچو تيغ از نيام چو گسترد خواهى به هر جاى نام

 زبر دست گردد سر زيردست چو با مرد دانات باشد نشست

 نگر تا نگردى بگرد دروغ ز دانش بود جان و دل را فروغ

 بمان تا بگويد تو تندى مكن سخنگوى چون بر گشايد سخن
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 بندد ز هر سو در كاستىه ب زبان را چو با دل بود راستى

 نگويى ازان سان كزو بشنوى ز بيكار گويان تو دانا شوى

 و گر چند ازو سختى آيد بروى مجوى نيازىز دانش در بى

 مبادا ز آموختن ناتوان هميشه دل شاه نوشين روان

 نغز كه اندر جهان چيست كردار بپرسيد پس موبد تيز مغز

 ز رنج زمانه رهايى دهد كجا مرد را روشنايى دهد

 بيابد ز هر دو جهان برخورد چنين داد پاسخ كه هر كو خرد

 خرد خلعتى روشنست ايزدى بدو گفت گر نيستش بخردى

 چو دانا بود بر مهان بر مهست چنين داد پاسخ كه دانش بهست

 نشست بدين آب هرگز روان را بدو گفت گر راه دانش نجست

 سر خويش را خوار بايد شمرد چنين داد پاسخ كه از مرد گرد

 سر بدسگال اندر آرد بگرد روز نبرده اگر تاو دارد ب

 بود جاودان شاد و فرمانروا گرامى بود بر دل پادشا

 ندارد پژوهيدن آيين و دين بدو گفت گر نيستش بهره زين

 او يكى تيره ترگنهد بر سر  چنين داد پاسخ كه آن به كه مرگ

 كه دانا بكارد بباغ بهار دگر گفت كز بار آن ميوه دار

 پى بسپريمه و گر سايه او ب چه سازيم تا هر كسى بر خوريم

 ز بد بسته دارد نرنجد روان چنين داد پاسخ كه هر كو زبان

 بود بر دل انجمن نيز دوست كسى را ندرد بگفتار پوست

 ورا دشمن و دوست يكسان شود همه كار دشوارش آسان شود

 بگردد بزرگست و هم ارجمند دگر گفت كان كو ز راه گزند

 بسان درختيست با بار بد چنين داد پاسخ كه كردار بد

 گوشش نيايد بسىه درشتى ب اگر نرم گويد زبان كسى
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 چو رنجش نجويى سخن را بسنج رنجه بدان كز زبانست كوشش ب

 نشايد نشست گاهشجز از پيش پرستهمان كم سخن مرد خسرو 

 گريزد چو از دام مرغ و دده دگر از بديهاى ناآمده

 بپرهيزد ار ويژه دانا بود سه ديگر كه بر بد توانا بود

 نيازارد آن را كه نازرد نيست كارى كه ناكردنيسته نيازد ب

 پى روز ناآمده نشمرد نماند كه نيكى برو بگذرد

 برو دوست همواره چون تير و پر آژيرتردشمن ز نخچير ه ب

 خردمند را ارز وى كم بود ز شادى كه فرجام او غم بود

 بكوش و ز رنج تنت سور كن تن اسانى و كاهلى دور كن

 گنج نيست پاسبانچنان هم كه بى نيست رنجكه ايدر ترا سود بى

 دل مردم خفته بيدار گشت ازين باره گفتار بسيار گشت

 هميشه جهاندار و دولت جوان نوشين روانه زنده بادا بجهان 

 كنارنگ و بيدار دل بخردان برو خواندند آفرين موبدان

 برفتند با خرمى هر كسى ستودند شاه جهان را بسى

 بزم چهارم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

 بپردخت روزى ز كارى سپاه دو هفته برين نيز بگذشت شاه

 ايوان خرامند با بخردانه ب موبدان و ردانبفرمود تا 

 ز تيزى و آرام و فرهنگ و داد بپرسيد شاه از بن و از نژاد

 ز آغاز و فرجام نيك اختران ز شاهّى و ز داد كنداوران

 بپرسش گرفت آنچ آيد بكار سخن كرد زين موبدان خواستار

 نهفتكه رخشنده گوهر بر آر از  بوزرجمهر آن زمان شاه گفته ب

 كه اى شاه روشن دل و خوب چهر يكى آفرين كرد بوزرجمهر
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 يكى چون تو ننهاد بر سر كاله چنان دان كه اندر جهان نيز شاه

 بخته راى و به چهر و به فّر و به ب تخته تاج و به دانش به داد و به ب

 چه نيكوست پرهيز با تاج دار چو پرهيز كارى كند شهريار

 كنداورىه ميل و به نگردد ب گه داورىز يزدان بترسد 

 بدانگه كه خشم آورد پادشا خرد را كند پادشا بر هوا

 بود جز پسنديده كردگار نبايد كه انديشه شهريار

 بپاداش نيكى بجويد بهشت ز يزدان شناسد همه خوب و زشت

 هميشه جهان را بدو آبروى زبان راست گوى و دل آزرم جوى

 سبك باشد اندر دل انجمن ورا راى زن هر ان كس كه باشد

 مهه كه دارد و مه به كهان را ب و روشن دل و داد ده گوىسخن

 نبايد كه يابد بجائى شكست كسى كو بود شاه را زير دست

 كه دانا بود نزد او ارجمند بدانگه شود تاج خسرو بلند

 زهر آژدن كام بدخواه راه ب نگه داشتن كار درگاه را

 بماند جهاندار با فرهى دارد ز هر دانشى آگهىچو 

 كه آيد مگر شاه را زو گزند نبايد كه خسبد كسى دردمند

 كجا بد نژادست و بد گوهرست كسى كو بباد افره اندر خورست

 تا زو نگردد ستوه آزاربى كند شاه دور از ميان گروه

 گناهمردم بى گنهكار گر زندان شاه            ه هر ان كس كه باشد ب

 است آنچ كردست ياده زند و به ب بايد گشاده بفرمان يزدان ب

 براسايد از درد فرياد خواه فرهنگ دارد سپاهه سپهبد ب

 بد انديش را دل برآيد ز جاى چو آژير باشى ز دشمن براى

 بدارى بهنگام پيش از نبرد همه رخنه پادشاهى بمرد

 نكوهش بود نيز با فّر و گاه بچيزى كه گردد نكوهيده شاه



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  63
 

 
 

 

 خرد را بران راى كردن گوا رغم هواه ازو دور گشتن ب

 چو در آب ديدن بود چهر خويش فرزند بر مهر خويشه فزودن ب

 سزد گر دلت يابد افروختن ز فرهنگ و ز دانش آموختن

 نبايد كه ياد آورد رنج خويش گشادن برو بر در گنج خويش

 دل شاه بچه نبايد شكست بد كار دسته بهر انگه كه يازد 

 بخون جز بفرمان يزدان مياز چو بر بدكنش دست گردد دراز

 چو خو باشد از بوستان بگسلش و گر دشمنى يابى اندر دلش

 و زو باغ شاهى پر آهو شود نيرو شوده كه گر دير ماند ب

 بدگوى گوشه نبايد كه دارد ب چو باشد جهانجوى با فّر و هوش

 ديهيم شاهى رسده تباهى ب ز دستور بد گوهر و گفت بد

 چو بد گويد از داد فرمان مكن نبايد شنيدن ز نادان سخن

 نبايد كه ديو آورد كاستن همه راستى بايد آراستن

 خرد را كند بر دلش پادشا چو اين گفتها بشنود پارسا

 شود تخت شاهى برو پايدار كند آفرين تاج بر شهريار

 بدانديش نوميد گردد ز بخت نازد بدو تاج شاهى و تخته ب

 ازو نام نيكو بود يادگار چو بر گردد اين چرخ ناپايدار

 هنر يافته جان نوشين روان بماناد تا روز باشد جوان

 همه راى دانندگان تيره شد ز گفتار او انجمن خيره شد

 برفزودروزيش چندانك بد ه ب چو نوشين روان آن سخنها شنود

 دهانش پر از در خوشاب كرد و زان پندها ديده پر آب كرد

 برفتند ز ايوان شاه زمين يكى انجمن لب پر از آفرين
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 بزم پنجم نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

 هشتم چو بفروخت گيتى فروزه ب برين نيز بگذشت يك هفته روز

 ديباى زرده بياراست گيتى ب بيانداخت آن چادر الژورد

 جهان ديده و كار كرده ردان شهنشاه بنشست با موبدان

 چو شاپور و چون يزدگرد دبير سر موبد موبدان اردشير

 خردمند و بيدار گويندگان ستاره شناسان و جويندگان

 بيامد بر شاه نوشين روان سراينده بوزرجمهر جوان

 اندر نهانكه با كيست اين دانش  بدانندگان گفت شاه جهان

 شود آهوهمان تخت شاهى بى نيرو شوده كزو دين يزدان ب

 زبان برگشاد از ميان ردان چو بشنيد زو موبد موبدان

 درفشان شود فر ديهيم و گاه چنين داد پاسخ كه از داد شاه

 بماند پس از مرگ نامش بلند چو با داد بگشايد از گنج بند

 كّژى ز گيتى فروغه نجويد ب دگر كو بشويد زبان از دروغ

 ز تاجش زمانه پر آسايشست سپهبد چو با داد و بخشايشست

 چو پوزش كند باز بخشدش شاه و ديگر كه از كهتر پر گناه

 كه نامش نگردد بگيتى كهن پنجم جهاندار نيكو سخنه ب

 هر كار زآيين خويشه نگردد ب همه راست گويد سخن كّم و بيش

 چنان مهر دارد كه بر بخت خويش تخت خويش ۀششم بر پرستند

 زبانش بگفتن توانا بود هفتم سخن هرك دانا بوده ب

 از انديشگان مغز را سوختن نگردد دلش سير ز آموختن

 چنانچون ببالد ز اختر بسى آزاديست از خرد هر كسىه ب

 خرد نام و فرجام را پرورد دلت مگسل اى شاه راد از خرد
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 منم كم ز گيتى كسى نيست جفت كم دانش آن كس كه گفتمنش پست و 

 كه اى شاه دانا و دانش پذير چنين گفت پس يزدگرد دبير

 اندك سخن دل برآهيختنه ب ابر شاه زشتست خون ريختن

 بدانديش دست اندر آرد بكار همان چون سبكسر بود شهريار

 كند دل ز نادانى خويش تيز همان با خردمند گيرد ستيز

 روان ورا ديو انباز گشت دل شاه گيتى چو پر آز گشت

 نيايد ز گفتار او كار نغز زور ايدون كه حاكم بود تيز مغ       

 بترسد ز جان و نترسد ز ننگ دگر كارزارى كه هنگام جنگ

 شكّم زمين بهتر او را نهفت توانگر كه باشد دلش تنگ و زفت

 مهترى ۀزيبند نه كهتر نه چو بر مرد درويش كنداورى

 پس از مرگ جانش پر آتش بود چو كّژى كند پير ناخوش بود

 ازو سير گردد دل روزگار چو كاهل بود مرد برنا بكار

 مبادش توان و مبادش روان نماند ز ناتندرستى جوان

 دانش بياراست مغزه شنيد و ب چو بوزرجمهر اين سخنهاى نغز

 بادا بكام تو روشن سپهركه  چنين گفت با شاه خورشيد چهر

 بدانش روان را همى پرورد چنان دان كه هر كس كه دارد خرد

 نكوهيده تر نزد دانش پژوه نكوهيده ده كار بر ده گروه

 نگيرد بر مرد دانا فروغ يكى آنك حاكم بود با دروغ

 سپاهى كه او سر بپيچد ز رنج سپهبد كه باشد نگهبان گنج

 نترسد چو چيزى بود با مزه زهه دگر دانشومند كو از ب

 ز بيمار چون باز دارد گزند پزشكى كه باشد بتن دردمند

 نيزه كه آن چيز گفتن نيرزد ب چيزه چو درويش مردم كه نازد ب

 ز دريا دريغ آيدش روشن آب همان سفله كز هر كس آرام و خواب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  66
 

 
 

 

 سپاسى ازان بر سرت برنهد و گر باد نوشين بتو برجهد

 چيز كسان برگمارد دو چشمه ب هفتم خردمند كايد بخشمه ب

 كاهل كسى كار گاهه سپردن ب نادان نماينده راهه هشتم به ب

 پشيمان شود هم ز گفتار بد كو نيابد خرد خردهمان بى

 برين گونه آويزد اى نيك خوى آرزوى            ه ب خرددل مردم بى

 نيستان بود پرورش گرش در چو آتش كه گوگرد يابد خورش

 سران جهان پيش او بنده باد دل شاه نوشين روان زنده باد

 بزم ششم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

 نشست از بر تخت پيروز شاه برين نيز بگذشت يك هفته ماه

 دست دگر يزدگرد دبيره ب يك دست موبد كه بودش وزيره ب

 چو بوزرجمهر جوان سخن گو همان گرد بر گرد او موبدان

 كه اى مرد پر دانش و نيك خواه بوزرجمهر آن زمان گفت شاهه ب

 گردد بلند ارزهمى مرد بى سخنها كه جان را بود سودمند

 شنودن بود مرد را خرمى ازو گنج گويا نگيرد كمى

 كه اى نامورتر ز گردان سپهر بوزرجمهره چنين گفت موبد ب

 چو كّمى بود روز بفزايدت بگزايدتچه دانى كه بيشيش 

 تن آسان شوى هم روان پرورى چنين داد پاسخ كه كمتر خورى

 همى بر هماورد پيشى كنى ز كردار نيكى چو بيشى كنى

 كه اى مرد گوينده و ياد گير چنين گفت پس يزدگرد دبير

 نيازكه دارند و هستند زان بى رازه سه آهو كدامند با دل ب

 دل از عيب جستن ببايدت شست پاسخ كه بارى نخست چنين داد

 چه در آشكار و چه اندر نهان كسى نيست اندر جهان آهوبى
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 چو كهتر بود زو سرشك آورى چو مهتر بود بر تو رشك آورى

 بران تا بر انگيزد از آب گرد روى مرد سه ديگر سخن چين و دو

 دور شد فّر و جاه سخن گفت و زو كو نه بر جايگاه ىاچو گوينده

 نداند بگفتار و هم نگرود همان كو سخن سر بسر نشنود

 كز و بازماند بپيچد ز خشم بچيزى ندارد خردمند چشم

 كه اى برتر از دانش بخردان بپرسيد پس موبد موبدان

 اگر آشكارست و گر در نهان در جهان آرزوكسى نيست بى

 كند مرد را دستگاهكه پيدا  همان آرزو را پديدست راه

 كدامست با درد و رنج و گزند كدامين ره آيد ترا سودمند

 گذشتن ترا تا كدام آرزوست چنين داد پاسخ كه راه از دو سوست

 كه راهى درازست با بيم و باك خاكه ز گيتى يكى بازگشتن ب

 بدين پرسش اندر چرايى و چون خرد باشدت زين سخن رهنمون

 سزاوار خلعت نگه كن كه كيست خلعت ايزديستخرد مرد را 

 گيتى كس او را خريدار نيسته ب تنومند را كو خرد يار نيست

 خرد جان پاكست و ايزد گواست نباشد خرد جان نباشد رواست

 ننگ و نبرده سرافراز گردد ب چو بنياد مردى بياموخت مرد

 بجاى كه او هست و باشد هميشه ز دانش نخستين بيزدان گراى

 رسيدى بجايى كه بشتافتى بدو بگروى كام دل يافتى

 فراز آورى روى آوردنى دگر دانش آنست كز خوردنى

 بدين دار فرمان يزدان بجاى بخورد و بپوشش بيزدان گراى

 پيالن منازه گنج و به دشت و به ب گر آيدت روزى بچيزى نياز

 نگردد نهان آبروىز نامش  آن گزين كاندر وى هاهم از پيشه

 كه باشد بسختى ترا سودمند همان دوستى با كسى كن بلند
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 چو خواهى كه يك سر كنند آفرين تو در انجمن خامشى برگزين

 بآموختن در جگر سوختى چو گويى همان گوى كآموختى

 كه بر دانشى مرد خوارست گنج سخن سنج و دينار گنجى مسنج

 كمان كن خرد را سخن تير كن روان در سخن گفتن آژير كن

 تنت را ز دشمن نگهدار باش چو رزم آيدت پيش هشيار باش

 ترا راى و آرام بايد گزيد چو بد خواه پيش تو صف بركشيد

 نبايد كه گردد ترا روى زرد برابر چو بينى كسى همنبرد

 سرت پست گردد چو سستى كنى تو پيروزى ار پيش دستى كنى

 سليح همآورد را گوش دار افگنى هوش داربدانگه كه اسب 

 هشيوار ياران گزين در نبرد گر و تيز گردد تو زو بر مگرد

 ببرگشتن از رزم باز آر هوش چو دانى كه با او نتابى مكوش

 نبايد كه بگزايدت پرورش چنين هم نگه دار تن در خورش

 بيشى خورش تن بنفزايدته ب بخور آن چنان كان بنگزايدت

 چنان خور كه نيزت كند آرزوى مكن در خورش خويش را چار سوى

 كه مست از كسى نشنود آفرين ز مى نيز هم شادمانى گزين

 اىجهان چون تنست و تو چون ديده اىچو يزدان پسندى پسنديده

 پرستش برين ياد بنياد كن بسى از جهان آفرين ياد كن

 شب گاه آرام راه روز و به ب ژرفى نگه دار هنگام راه ب

 فرامش مكن راه يزدان پاك چو دانى كه هستى سرشته ز خاك

 تو نو باش گر هست گيتى كهن پرستش ز خورد ايچ كمتر مكن

 همه ز آفريننده دار اين سپاس نيكى گراى و غنيمت شناسه ب

 بنيكى گرايى اگر بخردى مگرد ايچ گونه بگرد بدى

 كه نيكش بود آشكار و نهان آن كس بود در جهان ترستوده
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 كزان پس خرد سوى تو ننگرد هوا را مبر پيش راى و خرد

 ز آموزگاران مپرتاب سر بره چو خواهى كه رنج تو آيد ب

 چو هستى بود خويش و پيوند را دبيرى بياموز فرزند را

 كند ناسزا را سزاوار بخت تخته دبيرى رساند جوان را ب

 كز و مرد افگنده گردد بلند ارجمند هادبيريست از پيشه

 نشيند بر پادشا ناگزير چو با آلت و راى باشد دبير

 از شاه گنج اندازهبيابد بى تن خويش آژير دارد ز رنج

 بر انديشه معنى بيفزايدش بالغت چو با خط گرد آيدش

 تربخط آن نمايد كه دلخواه ترز لفظ آن گزيند كه كوتاه

 همان بردبار و سخن يادگير باشد دبيرخردمند بايد كه 

 تن پارساه زبان خامش از بد ب پادشا ۀهشيوار و سازيد

 وفادار و پاكيزه و تازه روى گوىشكيبا و با دانش و راست

 نشايد نشستن مگر پيش گاه چو با اين هنرها شود نزد شاه

 دلش تازه شد چون گل اندر بهار سخنها چو بشنيد ازو شهريار

 ورا پايگاهى بياراى نو موبد كه روه چنين گفت كسرى ب

 گفتار اوى ه استكه در دل نشست درم خواه و خلعت سزاوار اوى

 بزم هفتم شاه نوشین روان با بزرگمهر و موبدان

 بيامد نشست از بر تخت عاج دگر هفته چون هور بفراخت تاج

 بخردانجهاندار و بيدار دل  ابا نامور موبدان و ردان

 همان نيز فرخ دبير سپاه همى خواست ز ايشان جهاندار شاه 

 ز هر كشورى كار ديده سران هم از فيلسوفان و ز مهتران 

 بپيش اندرون بهمن تيز وير همان ساوه و يزدگرد دبير
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 كه دل را بياراى و بنماى راه بوزرجمهر آن زمان گفت شاهه ب

 كّژى مجو از جهان آبروىه ب ز من راستى هرچ دانى بگوى

 نگه داشتن راى و پيمان من پرستش چگونه است فرمان من

 شنيده بگويند با همرهان ز گيتى چو آگه شوند اين مهان

 كه اى برتر از گنبد الژورد چنين گفت با شاه بيدار مرد

 نجويد خردمند جز راه دين پرستيدن شهريار زمين

 نبايد كه باشد دل شاه تنگ نبايد بفرمان شاهان درنگ

 روانش پرستار آهرمنست هر آن كس كه بر پادشا دشمنست

 نبايد كه باشد ورا مغز و پوست دلى كو ندارد تن شاه دوست

 چو نيكى كنيم او دهد دستگاه چنان دان كه آرام گيتيست شاه

 آزرم كسه نيازد بكين و ب نيك و بد او را بود دست رسه ب

 چو جان دار در دل همه راى اوى فرزند را جاى اوىتو مپسند 

 نيابد نياز اندران بوم راه شهرى كه هست اندر و مهر شاهه ب

 كه بختش همه نيكويى پرورد بدى از تو از فّر او بگذرد

 كه بر چهر او فّر يزدان بود جهان را دل از شاه خندان بود

 بفرمانش گوشكه دارى هميشه  چو از نعمتش بهره يابى بكوش

 نبيند بنيكى ترا بخت روى انديشه گر سر بپيچى ازوىه ب

 و گر دور گردى مشو بد كنش چو نزديك دارد مشو بر منش

 نگه كن كه با رنج نامست و گنج پرستنده گر يابد از شاه رنج

 همان تيز گردد ز گفتار سرد نبايد كه سير آيد از كار كرد

 نام جهاندار شاهه فّر و به ب دستگاهاگر گشن شد بنده را 

 چنان رفت بايد كه او را هواست گر از ده يكى باژ خواهد رواست

 كه چون گشن بيند و را دستگاه گرامى تر آن كس بود نزد شاه
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 نماند كه باشد بدو درد و رنج ز بهرى كه او را سرايد ز گنج

 يزدان شناسكند آفرين مرد  ز يزدان بود انك ماند سپاس

 بدارد نگويد بخورشيد و ماه و ديگر كه اندر دلش راز شاه

 همى از تن خويش مستى كند بفرمان شاه آنك سستى كند

 كه نپراكند بار بر تاج و تخت نكوهيده باشد گل آن درخت

 كه كمتر كنى نزد او آبروى ز كسهاى او پيش او بد مگوى

 بسيار گفتن مبر آبروىه ب و گر پرسدت هرچ دانى نگوى

 بنزديك شاهان نگيرد فروغ هر آن كس كه بسيار گويد دروغ

 بكوشد كه بر پادشا نشمرد سخن كان نه اندر خورد با خرد

 كه بشنيد گوش آشكار و نهان فزونست زان دانش اندر جهان

 بماند هميشه روان پر ز درد كسى را كه شاه جهان خوار كرد

 كه با او لب شاه خندان بود ارجمند آن بودهمان در جهان 

 اگر چه پرستنده باشى كهن چو بنوازدت شاه كّشى مكن

 نيازچنان دان كه هست او ز تو بى كه هر چند گردد پرستش دراز

 بپوزش گراى و مزن هيچ دم اگر با تو گردد ز چيزى دژم

 گمانپرستار باشد چو تو بى اگر پرورد ديگرى را همان

 برهنه دلت را ببر نزد شاه گر نيستت آگهى زان گناهو 

 بدو روى منماى و پى بر گسل و گر هيچ تاب اندر آرى بدل

 دل كّژ و تيره روان ترا فّرش ببيند نهان تراه ب

 همان گرم گفتار او نشنوى ازان پس نيابى تو زو نيكوى

 پرستنده مالح و كشتى هنر در پادشا همچو دريا شمر

 بدريا خردمند چون بگذرد لنگر و بادبانش خردسخن 

 كه هم سايه دار ست و هم مايه دار همان بادبان را كند سايه دار            
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 سزد گر در پادشا نسپرد كسى كو ندارد روانش خرد

 پرستنده را زيستن خوش بدى اگر پادشا كوه آتش بدى

 بود چو خشنود باشد فروزان چو آتش گه خشم سوزان بود

 بديگر زمان چون گزاينده زهر ازو يك زمان شير و شهدست بهر

 بفرمان او تابد از چرخ ماه بكردار دريا بود كار شاه

 دگر در بيابد ميان صدف جهان زنده ز دريا يكى ريگ دارد بكف

 هميشه بفرمانش كيوان روان نوشين روانه بادا بجهان زنده 

 گشت خرم بديدار اوىدلش  نگه كرد كسرى بگفتار اوى

 بدين گونه بد بخشش شهريار چو گفتى كه زه بدره بودى چهار

 چهل بدره بودى ز گنجش درم چو با زه بگفتى زهازه بهم

 هر بدره بودى درم ده هزاره ب چو گنجور با شاه كردى شمار

 كه گفتار او با درم بود جفت شهنشاه با زه زهازه بگفت

 پيش بوزرجمهر هادرم بدره چهربياورد گنجور خورشيد 

 مهبود دستور پرداختمخ ب برين داستان بر سخن ساختم

 ز دانش ميفگن دل اندر گمان مياساى ز آموختن يك زمان

 همه هرچ بايستم آموختم چو گويى كه فام خرد توختم

 كه بنشاندت پيش آموزگار يكى نغز بازى كند روزگار

 كه بر خواند از گفته باستان داستانز دهقان كنون بشنو اين 
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 چو كسرى كسى نيز ننهاد تاج چنين گفت موبد كه بر تخت عاج

 چنو كس ندارد ز شاهان بياد پرهيز و داده رزم و به بزم و به ب

 دلش را بدانش بر افروختى ز دانندگان دانش آموختى

 همى سر بدانش برافراشتى خور و خواب با موبدان داشتى

 تو ز آموختن هيچ سستى مكن برو چون روا شد بچيزى سخن

 هر آرزو بر توانا شدمه ب نبايد كه گويى كه دانا شدم

 ز گفتار گوينده دهقان پير داستان بشنوى يادگيرچو اين 

 ز نوشين روان ياد كرد اين سخن بپرسيدم از روزگار كهن

 كه بيدار دل بود و گنجور بود كه او را يكى پاك دستور بود

 ز گيتى بجز نيكنامى نجست دلى پر خرد داشت و راى درست

 نغز روان و دلش پر ز گفتار كه مهبود بد نام آن پاك مغز

 هميشه پرستنده شهريار دو فرزند بودش چو خرم بهار

 و گر برسم موبدى خواستى شهنشاه چون بزم آراستى

 هم ايمن بدى زان دو فرزند نيز نخوردى جز از دست مهبود چيز

 تن خويش مهمان او داشتى خورش خانه در خان او داشتى

 خورش ساختندى بر پادشا دو فرزند آن نامور پارسا

 رخ بر سرشكه همى ريختندى ب بزرگان ز مهبود بردند رشك

 كه او را بدى بر در شاه كام روان بنامامور بود زيكى ن

 

 نوشین روان کسری پادشاهی 

 داستان مهبود دستور انوشیروان  – 4بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 رسم درگاه بود ۀفروزند كهن بود و هم حاجب شاه بود

 همه ساله بودى پر از آبروى ز مهبود و فرخ دو فرزند اوى

 پارساكند تيز بر كار آن  همى ساختى تا سِر پادشا

 كه كردى پر آزار زان جان شاه بد گفت از ايشان نديد ايچ راهه ب

 كه او را بدرگاه بد خواه بود خردمند زان بد نه آگاه بود

 نشد هيچ مهبود را روى زرد مردز گفتار و كردار آن شوخ

 ز زروان درم خواست از بهر سود چنان بد كه يك روز مردى جهود

 بر آميخت با جان بد كيش اوى اوىشد آمد بيفزود در پيش 

 خسروى كاخ شد ۀپرستند چو با حاجب شاه گستاخ شد

 ز درگاه و ز شهريار جهان ز افسون سخن رفت روزى نهان

 ز كردار كّژى و ز بدخويى ز نيرنگ و ز تنبل و جادويى

 نگه كرد و زان سان سخنها شنود چو زروان بگفتار مرد جهود

 بجز پيش جان آشكارا مكن گفت اين سخنبرو راز بگشاد و 

 زمانه ز مهبود پرداختن يكى چاره بايد ترا ساختن

 كه پاى زمانه نخواهد كشيد كه او را بزرگى بجايى رسيد

 تو گويى كه نوشين روانست و بس ز گيتى ندارد كسى را بكس

 خورشها نخواهد جهاندار نيز جز از دست فرزند مهبود چيز

 كه هزمان ببوسد فلك دامنش نوازش چنان پر منششدست از 

 كزين داورى غم نبايد فزود زروان جهوده چنين داد پاسخ ب

 راهه خورشها ببين تا چه آيد ب چو برسم بخواهد جهاندار شاه

 بوىه پذيره شو و خوردنيها ب نگر تا بود هيچ شير اندروى

 تو زنده نه پورنه مهبود بينى  همان بس كه من شير بينم ز دور

 درنگبريزد هم اندر زمان بى روى و سنگ گمانكه گر زو خورد بى
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 دلش تازه تر شد بديدار اوى نگه كرد زروان بگفتار اوى

 نبود اوخور و شادى و كام بى جهود آننرفتى بدرگاه بى

 بدآموز پويان بدرگاه شاه چنين تا بر آمد برين چند گاه

 خرامان شدندى بر شاه راد بامداددو فرزند مهبود هر 

 زنى بود پاكيزه و پاك راى نامور كدخداىۀ پس پرد

 يكى خوان زرين بياراستى كه چون شاه كسرى خورش خواستى

 بدستار زربفت پوشيده سر نهادى برو از گهر سه كاسه

 رسيدى بنزديك شاه بلند ز دست دو فرزند آن ارجمند

 بخوردى و آراستى جاى خواب گالبخورشها ز شهد و ز شير و 

 ببردند خوان نزد نوشين روان چنان بد كه يك روز هر دو جوان

 كه بودى خورش نزد او استوار بسر بر نهاده يكى پيش كار

 بدو كرد زروان حاجب نگاه ايوان شاهه چو خوان اندر آمد ب

 كه اى ايمن از شاه نوشين روان چنين گفت خندان بهر دو جوان

 كه باشد همى شاه را پرورش يكى روى بنماى تا زين خورش

 يكى پرنيان چادر از وى بكش چه رنگست كآيد همى بوى خوش

 نگه كرد زروان ز دور اندر وى جوان زان خورش زود بگشاد روى

 پس آمد چو رنگ خورشها بديد هميدون جهود اندرو بنگريد

 ختى كه كشتى بباركه آمد در ساالر باره چنين گفت زان پس ب

 خردمند و بيدار هر دو جوان ببردند خوان نزد نوشين روان

 چنين گفت با شاه آزاد مرد پس خوان همى رفت زروان چو گرد

 دست خوردن مبر چاشنىتو بى كه اى شاه نيك اختر و دادگر

 جهان روشن از تخت و ميدان تست كه روى فلك بخت خندان تست

 بدانديش را باد زين زهر بهر شير زهرخورشگر بياميخت با 
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 هر دو جوانه نگه كرد روشن ب چو بشنيد زو شاه نوشين روان

 خردمند و با كام ايشان بدى كه خواليگرش مام ايشان بدى

 نوشتند بر پشت دست آستى جوانان ز پاكّى و ز راستى

 تيره تو گويى بخستند هر دو ب شير همان چون بخوردند از كاسه

 بدادند جان پيش نوشين روان بخفتند بر جاى هر دو جوان

 بر آشفت و شد چون گل شنبليد چو شاه جهان اندران بنگريد

 بر آريد و ز كس مداريد باك بفرمود كز خان مهبود خاك

 مه مهبود مانا مه خواليگرش بر آن خاك بايد بريدن سرش

 جهان بس نماندز خويشان او در  ايوان مهبود در كس نمانده ب

 زن و كودك و گنج آراسته تاراج داد آن همه خواستهه ب

 گهى كام ديد اندر آن گاه نام رسيده از آن كار زروان بكام

 ابر بلنده برافراخت سر تا ب بنزديك او شد جهود ارجمند

 درستى نهان كرده از شاه چهر بگشت اندرين نيز چندى سپهر

 یهودی و کشته شدن هر دو آنانآشکار شدن افسون زروان و 

 نخچير گوران همى كرد راىه ب چنان بد كه شاه جهان كدخداى

 بسى بگذرانند در پيش شاه بفرمود تا اسب نخچيرگاه

 يكى را بران داغ مهبود ديد ز اسبان كه كسرى همى بنگريد

 مهبود بر جاى مهرش بسوخته ب ازان تازى اسبان دلش برفروخت

 بسى داغ دل ياد مهبود كرد درده از دو ديده ب فرو ريخت آب

 ببردش چنان ديو ريمن ز جاى چنين گفت كان مرد با جاه و راى

 چرا زد روانش در كاستى بدان دوستدارى و آن راستى

 ازان آشكارا درستى نهان نداند جز از كردگار جهان
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 بيامد چنان داغ دل كينه خواه و زان جايگه سوى نخچيرگاه

 ز گفتارها دل بياراستى ره بر سخن خواستىه ز هر كس ب

 راه كوتاه كرد هابه افسانه سر اينده بسيار همراه كرد

 راهه برفتند يك روز پويان ب دبيران و زروان و دستور شاه

 ز جادوى و آهرمن پر گزند سخن رفت چندى ز افسون و بند

 رنجه مدار نيرنگه كه دل را ب بموبد چنين گفت پس شهريار

 ز نيرنگ جادو شگفتى مجوى سخن جز بيزدان و از دين مگوى

 خرد را بگفتار توشه بدى بدو گفت زروان انوشه بدى

 نداند جز از مرد جادو پرست ز جادو سخن هرچ گويند هست

 پديدار گرداند از دور زهر اگر خوردنى دارد از شير بهر

 تازه شد روزگار كهنبرو  چو بشنيد نوشين روان اين سخن

 بر آورد بر لب يكى باد سرد ز مهبود و هر دو پسر ياد كرد

 را براند زنسبك باره گام زروان نگه كرد و خامش بمانده ب

 كه زروان بدانديش مهبود بود روانش ز انديشه پر دود بود

 ندانم چه كرد اندران روزگار همى گفت كين مرد ناسازگار

 چنان دوده را روز برگشته شد ما كشته شدكه مهبود بر دست 

 دل و مغز ما را مدارا كند مگر كردگار آشكارا كند

 پر از دردم از روزگار كهن كه آلوده بينم همى زو سخن

 پر آژنگ رخ ديدگان پر زنم همى رفت با دل پر از درد و غم

 سراپرده زد بر لب جويبار بمنزل رسيد آن زمان شهريار

 ز بيگانه پردخت كردند جاى بيامد بپرده سراىچو زروان 

 بدو گفت شد اين سخن دلپذير ز جادو سخن رفت و ز شهد و شير

 ز فرزند او تا چرا شد تباه ز مهبود زان پس بپرسيد شاه
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 ز زروان گنهكارى آمد پديد چو پاسخ ازو لرز لرزان شنيد

 مجوىمكن كّژى و هيچ چاره  بدو گفت كسرى سخن راست گوى

 دل نيك بد گردد از يار بد كه كّژى نيارد مگر كار بد

 نهفته پديد آوريد از نهفت سراسر سخن راست زروان بگفت

 تن خويش را كرد پر درد و دود گنه يك سر افگند سوى جهود

 بنده هم اندر زمان پاى كردش ب چو بشنيد زو شهريار بلند

 بكردار دوددو اسبه سوارى  فرستاد نزد مشعبد جهود

 بپرسيد زو نرم شاه بلند چو آمد بدان بارگاه بلند

 بدست دروغ ايچ منماى روى كه اين كار چون بود با من بگوى

 كه پيدا كند راز نيرنگ راست جهود از جهاندار زنهار خواست

 سخن هرچ اندر نهان رفته بود بگفت آنچ زروان بدو گفته بود

 و موبد و مرزبان را بخواند رد جهاندار بشنيد خيره بماند

 پيش ردان دادگر شهرياره ب دگر باره كرد آن سخن خواستار

 فروهشته از دار پيچان كمند بفرمود پس تا دو دار بلند

 نظاره برو بر همه كشورش بزد مرد دژخيم پيش درش

 كشنده بر آهخت و تندى نمود بيك دار زروان و ديگر جهود

 نيرنگ شيره بدادند سرها ب تيربباران سنگ و بباران 

 بد رسد گمانكه بر بدگمان بى بده جهان را نبايد سپردن ب

 كزيشان بيابد كسى تندرست ز خويشان مهبود چندى بجست

 سه مرد گرانمايه و نيك خوى يكى دخترى يافت پوشيده روى

 دگر هرچ آن داشت مرد جهود همه گنج زروان بديشان نمود

 شب تيره تا روز گريان بدى بريان شدىروانش ز مهبود 

 همى ريختى خون دل بر كنار ز يزدان همى خواستى زينهار
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 زبانى پر از آفرين داشت نيز درويش بخشيد بسيار چيزه ب

 ستمگر نخواند ورا دادگر كه يزدان گناهش ببخشد مگر

 نيازد بكردار بد هيچ دست كسى كو بود پاك و يزدان پرست

 فرجام زو جان هراسان بوده ب بد كردن آسان بودكه گر چند 

 نماند نهان آشكارا شود اگر بد دل سنگ خارا شود

 گشاده شود زو همه راز تو و گر چند نرمست آواز تو

 همان به كه نيكى كنى در جهان ندارد نگه راز مردم زبان

 از و بهره يابى به هر دو سراى باشى و پاكيزه راى رنجچو بى

 سر آمد خرد را ببايد ستود كار زروان و مرد جهود كنون

 نمانى و نامت بماند دراز اگر دادگر باشى و سرفراز

 جز از گور و نفرين نيارد بسر تن خويش را شاه بيدادگر

 چنان دان كه گيتى بياراستى اگر پيشه دارد دلت راستى

 توخرد بايد اين تاج و اين ترگ  چو خواهى ستايش پس از مرگ تو

 ز گفتار من داد او شد جوان چنان كز پس مرگ نوشين روان

 ساختن نوشین روان شارستان سورسان را 

 جز از آفرين در بزرگى نخواست ازان پس كه گيتى بدو گشت راست

 آبشخور آمد همى ميش و گرگه ب بخفتند در دشت خرد و بزرگ

 خواستندديهيم بر نام او ه ب مهان كهترى را بياراستند

 ز جوشن گشادند گردان گره بياسود گردن ز بند زره

 جز آواز رامش نيامد بگوش ز كوپال و خنجر بياسود دوش

 بپيوست با هر كسى باژ و ساو كسى را نبد با جهاندار تاو

 همه ساز نخچير و ميدان گرفت جهاندار دشوارى آسان گرفت
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 با مى و ميگسارهمى راى زد  نشست اندر ايوان گوهر نگار

 فزون از دو فرسنگ باالى بوم آيين رومه يكى شارستان كرد ب

 بيك دست رود و بيك دست راغ بدو اندرون كاخ و ايوان و باغ

 كه كسرى بپيمود و برداشت بهر روم اندرون پادشهره چنان بد ب

 نبد نزد كس در جهان ناپسند بر آورد زو كاخهاى بلند

 بدو اندر ايوان گوهر نگار شهريار يكى كاخ كرد اندران

 زر اندرون چند گونه گهره ب طاقها سيم و زر ۀهمه شوش

 سته و شيز و ساجپيكر ز پيل  ه ب يكى گنبد از آبنوس و ز عاج

 و ز استاد خويشش هنر ياد بود ز روم و ز هند آنك استاد بود

 همه كارداران گيتى فروز ز ايران و ز كشور نيمروز

 كه هم شارستان بود و هم كارستان كرد اندران شارستانهمه گرد 

 ز روم و زهر جاى كازرده بود اسيران كه از بربر آورده بود

 همه شارستان جاى بيگانه كرد وزين هر يكى را يكى خانه كرد

 بگرد اندرش روستا ساختند چو از شهر يك سر بپرداختند

 هم ميوه دارزمين برومند و  بياراست بر هر سويى كشتزار

 چو تنها بد از كارگر يار داد ازين هر يكى را يكى كار داد

 يكى آنك پيمود فرسنگ و مرز يكى پيشه كار و دگر كشت و رز

 يكى سرفراز و دگر زير دست چه بازارگان و چه يزدان پرست

 نديد اندرو چشم يك جاى زشت بياراست آن شارستان چون بهشت

 كه در سور يابد جهاندار كام بنامورا سورستان كرد كسرى 

 نبودش بدل آشكار و نهان جز از داد و آباد كردن جهان

 همان تاج ديگر كسى را سپرد زمانه چو او را ز شاهى ببرد

 بلندى و پستى نماند بكس چنان دان كه يك سر فريبست و بس
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 چو رزم آيدت پيش كوپال گير كنون جنگ خاقان و هيتال گير

 ز شاه و ز هيتال و خاقان چين گويد سخنگوى با آفرينچه 
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 سخن هرچ زو بشنوى ياد گير چنين گفت پر مايه دهقان پير

 فّر و نژاده ز مردان جنگى ب با فّر و دادكه از نامداران 

 گذشته ز كسرى بگرد جهان چو خاقان چينى نبود از مهان

 برو خواندندى بداد آفرين همان تا لب رود جيحون ز چين

 گلزّريون بود زان روى چاجه ب سپهدار با لشكر و گنج و تاج

 پراگنده شد در ميان مهان سخنهاى كسرى بگرد جهان

 بزرگى و آيين شاهنشهى و دانايى و فّرهى بمردى

 همى دوستى جست با شهريار خردمند خاقان بدان روزگار

 همه نامداران شدند انجمن يكى چند بنشست با راى زن

 همان از رد و موبدان راى جست بدان دوستى را همى جاى جست

 همه ياد كرد از در شهريار شماريكى هديه آراست پس بى

 ز تخت و ز تاج و ز تيغ و نگين چينى و ديباى چين ز اسبان

 هيون بياراست از هر درى بر چين اندرونه طرايف كه باشد ب

 بگنجور فرمود تا سى هزار ز دينار چينى ز بهر نثار

 دگر را همه بار دينار كرد يار كرد هابياورد و با هديه

 جهانخردمند و گرديده گرد  سخنگوى مردى بجست از مهان

 بر حرير اىز خاقان يكى نامه بفرمود تا پيش او شد دبير

 سوى شاه با صدهزار آفرين نبشتند بر سان ارژنگ چين

 

 پادشاهی کسری نوشین روان

 رزم خاقان چین با هیتالیان  – 5بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همه ره پر از تيغ و كوپال بود گذر مرد را سوى هيتال بود

 كشيده رده پيش هيتال شاه جيحون سپاهه ز سغد اندرون تا ب

 اندرون نامبردارشانبجنگ  گوى غاتفر نام ساالرشان

 و زان هديه شهريار زمين چو آگه شد از كار خاقان چين

 سخن سر بسر پيش ايشان براند را بخواند گانز لشكر جهان ديده

 كه ما را بد آمد ز اختر بسر چنين گفت با سركشان غاتفر

 بسازند و ز دل كنند آفرين اگر شاه ايران و خاقان چين

 برين روى ويران شود شهر ما بهر ماهراسست زين دوستى 

 جهان از فرستاده پرداختن ببايد يكى تاختن ساختن

 سرافراز جنگى چنانچون سزيد ز لشكر يكى نامور برگزيد

 هيونان و اسبان آراسته تاراج داد آن همه خواستهه ب

 ز تركان چينى سوارى نجست فرستاده را سر بريدند پست

 دلش گشت پر درد و سر پر ز كين چين خاقانه چو آگاهى آمد ب

 چين و ختن نامدارى نمانده ب سپه را ز قجغارباشى براند

 آرام و خوابه نپرداخت يك تن ب ز خويشان ارجاسب و افراسياب

 همه سر پر از خشم و دل پر ز خون گلزّريونه برفتند يك سر ب

 دود آسمان بر زد از خاكه همى ب سپهدار خاقان چين سنجه بود

 چو خون شد برنگ آب گلزّريون ز جوش سواران به چاچ اندرون

 كه خاقان چينى چه افگند بن چو آگاه شد غاتفر زان سخن

 كه گشت آفتاب از جهان ناپديد سپاهى ز هيتاليان برگزيد

 سليح و سپه خواست و گنج درم ز بلخ و ز شگنان و آموى و زم

 سپاهى بر آمد ز هر سوى گرد ز سومان و ز ترمذ و ويسه گرد

 بجوشيد لشكر چو مور و ملخ ز كوه و بيابان و ز ريگ و شخ
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 تو گفتى همى تيغ بارد فلك رود بركه چو بگذشت خاقان ب

 سيه گشت خورشيد چو پّر چرغ سپاه انجمن كرد بر ماى و مرغ

 درفشيدن گونه گونه درفش ز بس نيزه و تيغهاى بنفش

 كه لشكرگه شاه هيتال بود و كوپال بود بخارا پر از گرد

 ز هيتال گرد آوريده گروه بشد غاتفر با سپاهى چو كوه

 ز تنگى ببستند بر باد راه چو تنگ اندر آمد ز هر سو سپاه

 گراييدن گرزهاى گران درخشيدن تيغهاى سران

 هوا گرز را ترجمان داردى تو گفتى كه آهن زبان داردى

 بشد روشنايى ز خورشيد و ماه گردى سياه يكى باد برخاست و

 پر از آب رو كودك و مرد و زن كشانى و سغدى شدند انجمن

 كرا بر دهد گردش هور و ماه كه تا چون بود كار آن رزمگاه

 بر وى اندر آورده بودند روى يكى هفته آن لشكر جنگجوى

 گشته بودز خون خاك و سنگ ارغوان  كشته بود اىبهر جاى بر توده

 تو گفتى همى سنگ بارد ز ميغ ز بس نيزه و گرز و كوپال و تيغ

 پر از خاك شد چشم پّران عقاب نهان شد بگرد اندرون آفتاب

 سيه شد جهان چون شب الژورد هشتم سوى غاتفر گشت گرده ب

 شكستى كه بستنش تا ساليان هيتاليانه شكست اندر آمد ب

 بدل در همى نام يزدان بخواند بماندنديدند و هر كس كزيشان 

 همه مرز پر كشته و بسته بود پراگنده بر هر سويى خسته بود

 نديديم هرگز چنين با درنگ همى اين بدان آن بدين گفت جنگ

 نشايست كردن بديشان نگاه همانا نه مردم بدند آن سپاه

 دل دور ز انديشه نيك و بده ب بچهره همه ديو بودند و دد

 تو گفتى ندانند راه گريغ ژوپين و ز نيزه و گرز و تيغز 
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 ابر بگذاشتند همه نيزه بر اژدها داشتند ۀهمه چهر

 نشد سير دلشان تو گويى ز جنگ همه چنگهاشان بسان پلنگ

 بخفتند و بر برف بگذاشتند يكى زين ز اسبان نبرداشتند

 بودسوارى بخفتى دو بيدار  خورش بارگى را همه خار بود

 ايران زمينه گذر كرد بايد ب نداريم ما تاب خاقان چين

 ببندد بفرمان كسرى كمر گر ايدونك فرمان برد غاتفر

 فرامش كند گرز و كوپال را سپارد بدو شهر هيتال را

 گزينيم جنگاورى سرفراز و گرنه خود از تخمه خوشنواز

 جوانبدو دولت پير گردد  نوشين روانه كه او شاد باشد ب

 جهانى برو بر كنند آفرين بگويد بدو كار خاقان چين

 همى راستى را خرد پرورد كه با فّر و برزست و بخش و خرد

 ندارند با او كسى زور و تاو نهادست بر قيصران باژ و ساو

 برين يك سخن بر شدند انجمن ز هيتاليان كودك و مرد و زن

 دانش و بخش و دادجهانجوى پر  چغانى گوى بود فرخ نژاد

 كه با گنج و با لشكر خويش بود خردمند و نامش فغانيش بود

 بشاهى برو خواندند آفرين بزرگان هيتال و خاقان چين

 آگاه شدن نوشین روان از کار هیتالیان و سپاه کشیدن به جنگ ایشان

 ز خاقان كه شد نامدار سترگ شاه بزرگه پس آگاهى آمد ب

 كه آمد ز خاقان بريشان شكن آن انجمنز هيتال و گردان 

 بيامد نشست از بر تخت نو ز شاه چغانى كه با بخت نو

 ز گفتار بيدار كار آگهان پر انديشه بنشست شاه جهان

 برفتند گردان خسرو پرست ايوان بياراست جاى نشسته ب
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 چو شاپور و چون يزدگرد دبير ابا موبد موبدان اردشير

 نشستند يك سر بر تخت شاه نماينده راههمان بخردان 

 جهان گشته و كار ديده ردان چنين گفت كسرى كه اى بخردان

 سخنهاى ناخوب و ناسودمند يكى آگهى يافتم ناپسند

 و زان مرزبانان توران زمين ز هيتال و ز ترك و خاقان چين

 ز چاچ و ز چين و ز ترك و ختن لشكر شدند انجمن اندازهبى

 ز اسبان نبرداشتند ايچ زين هفته هيتال با ترك و چينيكى 

 دو بهره مگر خسته و كشته شد فرجام هيتال برگشته شده ب

 جهانى پر از گرز و كوپال بود بدان نامدارى كه هيتال بود

 سپهبد مباد ايچ با راى پست شگفتست كآمد بريشان شكست

 را ز جاىنبردى سپهر آن سپه  اگر غاتفر داشتى نام و راى

 بجستند از تخم بهرام گور چو شد مرز هيتاليان پر ز شور

 بشاهى برو آفرين خواندند نو آيين يكى شاه بنشاندند

 سرافراز با لشكر و گنج تاج نشستست خاقان بدان روى چاج

 جز از مرز ايران نبينند بخواب ز خويشان ارجاسب و افراسياب

 فرازد بخورشيد سرهمى بر  ز پيروزى لشكر غاتفر

 كه خاقان نخواند چنين داستان سزد گر نباشيم همداستان

 كه دارند از و چينيان پشت راست كه تا آن زمين پادشاهى مراست

 سپرده بديشان زن و مرد و گنج رنجه همه زيردستان از ايشان ب

 چه سازيم با ترك و خاقان چين چه بينيد يك سر كنون اندرين

 همه پاسخش را بياراستند داننده بر خاستندبزرگان 

 كه اى شاه نيك اختر و پاك دين گرفتند يك سر برو آفرين

 دو رويند و اين مرز را دشمنند همه مرز هيتال آهرمنند
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 هم از شاه گفتار نيكو سزد بريشان سزد هرچ آيد ز بد

 جز از خون آن شاه آزاد مرد از يشان اگر نيستى كين و درد

 چنان شهريارى چراغ جهان بكشتند پيروز را ناگهان

 كه هرگز نخيزد ز بيداد داد مبادا كه باشند يك روز شاد

 همان بدكنش را بد آيد بسر چنينست بادافره دادگر

 دل كين و درد كهنه كه دارد ب ز خاقان اگر شاه راند سخن

 بد آموز دارد دو ديده پر آب سزد گر ز خويشان افراسياب

 اگر زو بترسى نباشد شگفت دگر آنك پيروز شد دل گرفت

 مكن ياد و تيمار ايشان مخور ز هيتال و ز لشكر غاتفر

 ز خاقان كه بنشست ازان روى آب ز خويشان ارجاسب و افراسياب

 تويى در جهان شاه گردن فراز بروشن روان كار ايشان بساز

 روان پروردانوشه كسى كو  فروغ از تو گيرد روان و خرد

 نبايدت فرزانه و راى زن تو داناترى از بزرگ انجمن

 كه با فّر و برزى و با راى و بخت ترا زيبد اندر جهان تاج و تخت

 ازين پادشاهى هراسان شود اگر شاه سوى خراسان شود

 زمان تا زمان لشكر آيد ز روم بوم شاههر آن گه كه ببنند بى

 نماند برو بوم ايران زمين كيناز ايرانيان باز خواهند 

 بد كرد ياده نه زين پادشاهى ب نه كس پاى بر خاك ايران نهاد

 از و رام گردد بدريا نهنگ اگر شاه را راى كينست و جنگ

 ز بزم و ز پرخاش و ز كارزار چو بشنيد ز ايرانيان شهريار

 ناز اندرون كرده خوىه بزم و به ب كسى را نبد گرد رزم آرزوى

 كه اندر دل بخردان چيست راى بدانست شاه جهان كدخداى

 كزو دارم اندر دو گيتى هراس چنين داد پاسخ كه يزدان سپاس
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 فراموش كردند گرد نبرد كه ايشان نجستند جز خواب و خورد

 گران شد چنينتان سر از رزمگاه شما را بر آسايش و بزمگاه            

 ز رنج تنش باز گنج آورد آوردتن آسان شود هرك رنج 

 بسيجيم يك سر همه راه را بنيروى يزدان سر ماه را

 بخواهم سپاهى ز هر كشورى بسوى خراسان كشم لشكرى

 بداد و دهش كشورى نو كنم كنم خوجهان از بدان پاك بى

 پوزش برو آفرين خواندنده ب همه نامداران فرو ماندند

 زمانه بديدار تو شاد باد دادكه اى شاه پيروز با فّر و 

 ايمبفرمان و رايت سر افگنده ايمهمه نامداران ترا بنده

 نبيند ز ما كاهلى شهريار هر آنگه كه فرمان دهد كارزار

 بزرگان و كسرى شدند انجمن ازان پس چو بنشست با راى زن

 بر آمد نشست از بر گاه نو همى بود ازين گونه تا ماه نو

 نهادند بر چادر الژورد جامى ز ياقوت زرد تو گفتى كه

 خروشى بر آمد ز درگاه شاه شاه ماه ۀبديدند بر چهر

 زمين شد بكردار زرين جناغ چو برزد سر از كوه رخشان چراغ

 ببستند بر پيل رويينه خم خروش آمد و ناله گاو دم

 تبيره زنان برگرفتند راه لشكرگه آمد سپاهه دمادم ب

 ابا راى زن موبد اردشير يزدگرد دبير بدرگاه شد

 هر نامدارى و هر مهترىه ب هر كشورىه نبشتند نامه ب

 شما كهترى را مسازيد بزم كه شد شاه با لشكر از بهر رزم

 فغانيش را هم بكرد آفرين بفرمود نامه بخاقان چين 
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 سپاه کشیدن نوشین روان برای جنگ خاقان چین 

 درفش جهاندار بر قلبگاه يك سر سپاهزمين كوه تا كوه 

 كه گشت آفتاب از جهان ناپديد يكى لشكرى سوى گرگان كشيد

 همى گشت در كوه و در مرغزار بياسود چندى ز بهر شكار

 گرگان همى راى زد با سپاهه ب سغد اندرون بود خاقان كه شاهه ب

 شده سغد يك سر چو درياى آب ز خويشان ارجاسب و افراسياب

 زمين بر نتابد كاله مرا همى گفت خاقان سپاه مرا

 و ز ايران بدشت دليران كشيم از ايدر سپه سوى ايران كشيم

 همان تازيان را بدين آوريم چين آوريمه همه خاك ايران ب

 نه اورنگ شاهى نه از تخت بخت نمانم كه كس تاج دارد نه تخت

 لشكرى جنگجوىجهانجوى با  همى بود يك چند با گفت و گوى

 كز ايران بجنبيد با فّرهى چنين تا بيامد ز شاه آگهى

 ز دريا بدريا كشيده سپاه و زان بخت پيروزى و دستگاه

 رزم اندرون راه كوتاه شده ب بپيچيد خاقان چو آگاه شد

 بزرگان لشكر شدند انجمن انديشه بنشست با راى زنه ب

 آگهى خوار نتوان نهفتكه اين  دستور گفته سپهدار خاقان ب

 همه روى كشور سپه گستريد گرگان رسيده شنيدم كه كسرى ب

 و گر تارك از راى دارد تهى ندارد همانا ز ما آگهى

 جهان زير فّر كاله منست جيحون سپاه منسته ز چين تا ب

 بپوشد درم آتش نام و ننگ جنگه مرا پيش او رفت بايد ب

 و گر در زمانه جز او شاه نيست گماند كزو بگذرى راه نيست

 شوم با سواران چين پيش اوى بياگاهد اكنون چو من جنگجوى
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 چنين گفت كاى شهريار زمين خاقان چينه خردمند مردى ب

 مده پادشاهى و لشكر بباد تو با شاه ايران مكن رزم ياد

 مگر تيره باشد دل و راى اوى ز شاهان نجويد كسى جاى اوى

 بديدار او در فلك ماه نيست فّر او تخت را شاه نيستكه با 

 ز جايى كه گنجست و آباد بوم همى باژ خواهد ز هند و ز روم

 جهاندار و بيدار و پيروز بخت خداوند تاجست و زيباى تخت

 يكى راى شايسته افگند بن چو بشنيد خاقان ز موبد سخن

 بيند خردمند روىكه اين را چه  چنين گفت با كاردان راه جوى

 كه خامش نشايد بدن خيره خير دو كارست پيش اندرون ناگزير

 به از بر پراگندن گنج نيست پايان جز از رنج نيسته كه آن را ب

 نه گستردنى روز ننگ و نبرد ز دينار پوشش نيايد نه خورد

 همان پوشش و نغز گستردنى بدو ايمنى بايد و خوردنى

 درم خوار گيرد تن آسان شود هراسان شودهر آن كس كه از بد 

 نامه خاقان چین به نزد نوشین روان

 كه دانند گفتار دانا شنيد ز لشكر سخنگوى ده برگزيد

 سخندان چينى چو ار تنگ چين يكى نامه بنبشت با آفرين

 نهان پر سخن تا در شهريار برفت آن خرد يافته ده سوار

 بياراست ايوان شاهنشهى كسرى چو برداشتند آگهىه ب

 ز درگاهشان شاد بگذاشتند بفرمود تا پرده برداشتند

 ابا نامه و هديه و با نثار برفتند هر ده بر شهريار

 ز خاقان بپرسيد و بنشاختشان جهاندار چون ديد بنواختشان

 بدادند پيغام خاقان چين نهادند سر پيش او بر زمين
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 فرستاده بنهاد پيش دبير بر حرير اىچينى يكى نامهه ب

 همه انجمن ماند اندر شگفت دبير آن زمان نامه خواندن گرفت

 ز دادار بر شهريار زمين سر نامه بود از نخست آفرين

 شاهه سليح و بزرگى نمودن ب دگر سر فرازى و گنج و سپاه

 مرا خواند اندر جهان آفرين سه ديگر سخن آنك فغفور چين

 نجويند جز راى من لشكرش دخترش آرزومرا داد بى

 فرستاد و هيتال بستد ز راه و زان هديه كز پيش نزديك شاه

 كه بستانم از غاتفر گنج و تاج بران كينه رفتم من از شهر چاج   

 كه شد لعلگون آب جيحون ز خون بدان گونه رفتم ز گلزّريون

 آفرينبگوينده بر خوانديم  چين و چينماه چو آگاهى آمد ب

 خردمندى و شرم و فرزانگى ز پيروزى شاه و مردانگى

 كه جوييم با شهريار جهان همه دوستى بودى اندر نهان

 بزرگى و مردى و بازار اوى چو آن نامه بشنيد و گفتار اوى

 ستودند بسيار و بنواختند فرستاده را جايگه ساختند

 خواستى شهريارفرستاده را  چو خوان و مى آراستى ميگسار

 نخچيرگاهه ايوان بزم و به ب ببودند يك ماه نزديك شاه

 ز گرد سواران هوا تيره گشت يكى بارگه ساخت روزى بدشت

 زرين سپره بلوجى و گيلى ب همه مرزبانان زرين كمر

 پرستنده نزديك شاه آمدند سراسر بدان بارگاه آمدند

 شمشير زرين نيامببردند و  چو سيصد ز پيالن زرين ستام

 تو گويى كه زّر اندر آهن سرشت درخشيدن تيغ و ژوپين و خشت

 بدو تخت پيروزه همرنگ نيل بديبا بياراسته پشت پيل

 همى كّر شد مردم تيز گوش زمين پر خروش و هوا پر ز جوش
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 ز هر شهريارى ز آباد بوم فرستاده بردع و هند و روم

 برفتند يك سر سوى شهريار گزارز دشت سواران نيره

 ز خورشيد تا پشت ماهى كر است بچينى نمود آنك شاهى كر است

 زمين پر شد از آلت كارزار هوا پر شد از جوش گرد سوار

 سواران جنگى همى تاختند بدشت اندر آوردگه ساختند

 بگشتند گردنكشان يك زمان تير و كمانه كوپال و تيغ و به ب

 بيك سو پياده بيك سو سوار و نيزه دارهمه دشت ژوپين زن 

 ز هر نامدارى و هر مهترى را ز هر كشورى گانفرستاده

 همان چهره و نام و آواز اوى شگفت آمد از لشكر و ساز اوى

 بگفتند كين شاه گردن فراز رازه ديگر به فرستادگان يك ب

 بكردار پيكر نمايد سنان هنر جويد و هيچ پيچد عنان

 از و داشتى هر يكى يادگار نمودى بما شهريارهنر گر 

 سخن داشتى يار همراه خويش چو هر يك برفتى بر شاه خويش

 بديده نبينند پير و جوان بگفتى كه چون شاه نوشين روان

 بگفتند با شهريار جهان سخن هرچ گفتند اندر نهان

 كه آرد بدشت آلت كارزار گنجور فرمود پس شهرياره ب

 بفرمود تا برگشايد گره خفتان و خود و زرهبياورد 

 نبرداشتى جوشن او ز جاى گشاده برون كرد زور آزماى

 نبرداشتى جز بر و يال اوى همان خود و خفتان و كوپال اوى

 نه از نامداران چنان جنگجوى لشكر چنوىه كمانكش نبودى ب

 گاو پيكر بدست ۀيكى گرز آوردگه رفت چون پيل مسته ب

 ز باالى او خيره شد انجمن زنگام ۀزير اندرون باره ب

 هم از پشت پيالن جرنگ دراى كّر ناى ۀخروش آمد و نال
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 رنجه زمين آمد از سّم اسبان ب تبيره زنان پيش بردند سنج

 چپ و راست گردان و پيچان عنان شهنشاه با خود و گبر و سنان

 سر بر زمينيكايك نهادند  فرستادگان خواندند آفرين

 يكايك برفتند با او مهان ايوان شد از دشت شاه جهانه ب

 پاسخ نامه خاقان چین از نوشین روان

 ابا موبد موبدان اردشير بفرمود تا پيش او شد دبير

 نويسنده بنوشت بر پهلوى خسروى ۀنام قرطاس بره ب

 سر نامه كرد آفرين از نخست عنبر بشسته قلم چون دو رخ را ب

 بلندى و تندى و مهر آفريد بران دادگر كو سپهر آفريد

 خرد بر توانايى او گواست و او پادشاست گانيمهمه بنده

 زمين نسپرد اوپى مور بى نفس جز بفرمان او نشمرد

 رساند ز ما سوى خاقان چين از و خواستم تا مگر آفرين

 ميانكزان گونه بستند بد را  نخست آنك گفتى ز هيتاليان

 دام نهاده خود آويختنده ب بيداد بر خيره خون ريختنده ب

 نبايد كه باشد بيزدان دلير اگر بد كنش زور دارد چو شير

 جنگه تو پيروز گشتى بر ايشان ب چو ايشان گرفتند راه پلنگ

 ز نيروى فغفور و تخت و كاله و ديگر كه گفتى ز گنج و سپاه

 نباشد خردمند همداستان كسى كز بزرگى زند داستان

 شگفت آمدت لشكر و مرز چاج تو تخت بزرگى نديدى نه تاج

 نبيند نه لشكر نه رزم و نه رنج چنين با كسى گفت بايد كه گنج

 اندكسان كم نديدند بشنيده اندبزرگان گيتى مرا ديده

 شود كوه از آرام من در شتاب آبه كه درياى چين را ندارم ب
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 كجا آب و خاكست رنج منست زمين زير گنج منستسراسر 

 بپيوند ما دل بياراستى سه ديگر كجا دوستى خواستى

 بزمه نه خّرد كسى رزم هرگز ب همى بزم جويى مرا نيست رزم

 نجويد خردمند هرگز نبرد و ديگر كه با نامبردار مرد

 گه رزم جستن نجويد درنگ جنگه بويژه كه خو كرده باشد ب

 نخواهد گه رزم آموزگار ديده باشد گه كارزار بسى

 چنان رام دارد كه با تاج و تخت دل خويش بايد كه در جنگ سخت

 بماناد روشن كاله و نگين ترا يار بادا جهان آفرين

 بياراست آن خسروى تاج و گاه نهادند برنامه بر مهر شاه

 خواستندفرستاده را پيش او  رسم كيان خلعت آراستنده ب

 بگفتار بر نامه بفزود نيز دل بود نيزه ز پيغام هر چش ب

 ستايش كنان برگرفتند راه بخوبى برفتند ز ايوان شاه

 سراسر زبانها پر از آفرين رسيدند پس پيش خاقان چين

 بيامد بر تخت او رهنماى جهان ديده خاقان بپردخت جاى

 فراوان سخنها براندز كسرى  را همه پيش خواند گانفرستاده

 ز گفتار و ديدار و باالى اوى نخست از هش و دانش و راى اوى

 از يشان كه دارد نگين و كاله دگر گفت چندست با او سپاه

 هم از لشكر و گنج و ز افسرش ز داد و ز بيداد و ز كشورش

 همه ديدها پيش او كرد ياد فرستاده گويا زبان برگشاد

 تو او را بدين زيردستى مدار كاى شهريار خاقان چنين گفته ب

 ببوديم شادان دل و تازه روى بدين روزگارى كه ما نزد اوى

 نديديم هرگز چنو شهريار دشت شكاره ايوان رزم و به ب

 ببخشندگى همچو درياى نيل بباالى سرو ست و همزور پيل
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 آوردگه هم نهنگ بالسته ب چو بر گاه باشد سپهر وفاست

 از آواز او رام گردد هژبر تيز گردد بغّرد چو ابراگر 

 همى دل ستاند بگفتار گرم آواز نرمه و گر مى گسارد ب

 يكى بارور شاخ زيبا درخت ست بر گاه و تخت شخجسته سرو

 پرستندگان كاله ويند همه شهر ايران سپاه ويند

 نگنجد همى در جهان آن سپاه چو سازد بدشت اندرون بارگاه

 زرين كمره همه پيش كاران ب گرز داران با زيب و فر همه

 ز اورنگ و ز ياره و طوق و تاج ز پيل و ز باال و از تخت عاج

 بگيتى جز از دادگر شهريار كس آيين او را نداند شمار

 بر خشم او چشم سوزن شود اگر دشمنش كوه آهن شود

 كارزارشود تيز و با او كند  هر آن كس كه سير آيد از روزگار

 نامه خاقان درباره دادن دختر خویش را به نوشین روان

 بپژمرد و شد چون گل شنبليد چو خاقان چين آن سخنها شنيد

 و ز انديشه مغزش پر از بيم شد دلش زان سخنها بدو نيم شد

 چنين گفت با نامدار انجمن پر انديشه بنشست با راى زن

 انديشه و خسته ز آزار كيستپر  كه اى بخردان روى اين كار چيست

 ننگه همه نامها باز گردد ب جنگه نبايد كه پيروز گشته ب

 چپ و راست گفتند و آراستند موبدان خواستند ایز هر گونه

 كه مردم فرستيم نزديك شاه چنين گفت خاقان كه اينست راه

 بسازيم با شاه و خويشى كنيم انديشه در كار پيشى كنيمه ب

 كه بر تارك بانوان افسر ست ما بسى دخترست پس پرده

 ز كار وى انديشه كوته كنيم يكى را بنام شهنشه كنيم
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 بد رهنمونه نباشد كس او را ب چو پيوند سازيم با او بخون

 و زو بگذرى جنگ و بازى بود بدو نازش و سرفرازى بود

 آواز گفتند كاين است راهه ب ردان را پسند آمد اين راى شاه

 كه گويند و دانند پاسخ شنيد ز لشكر سه پر مايه را برگزيد

 كه گوهر چرا بايد اندر نهفت در گنج دينار بگشاد و گفت

 و گر بخشش و رزم و آهنگ را اگر نام را بايد و ننگ را

 كسى آن نديد از كهان و مهان ساخت كاندر جهان اىيكى هديه

 هرچ بودش بدل در براندسخن  دبير جهان ديده را پيش خواند

 توانا و دانا و پروردگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 خداوند پيروزى و دستگاه خداوند كيوان و خورشيد و ماه

 نجويد بداد اندرون كاستى ز بنده نخواهد جز از راستى

 خداوند شمشير و كوپال و خود از و باد بر شاه ايران درود

 ز پيروزگر يافته كام و بخت تختخداوند دانايى و تاج و 

 خردمند با سنگ و فرهنگ و راد بداند جهاندار خسرو نژاد

 اگر چند باشد بزرگ و بلند مردم بوند ارجمنده كه مردم ب

 كه بودند نزديك پيوند من فرستادگان خردمند من

 رسيدند و گفتند چندى ز شاه ازان بارگه چون بدين بارگاه

 ز تاج و سرافرازى و تخت اوى و بخت اوىز داد و خردمندى 

 بباشيم در سايه پّر تو چنان آرزو خاست كز فّر تو

 هنرمند فرزند با دل يكيست از خون دل چيز نيست ترگرامى

 تربديدار و شايسته ترفزون تريكى پاك دامن كه آهسته

 همانا كه اين سودمند آيدش بخواهد ز من گر پسند آيدش

 فزايد ز ما در جهان آفرين مرز ايران ز چين نباشد جدا
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 ببردند با مهر پيش وزير پس اندر نبشتند چينى حرير

 گزين كرد خاقان ز خويشان اوى گوىسه مرد گرانمايه و چرب

 ايران بنزديك شاه ارجمنده ب برفتند زان بارگاه بلند

 نشست از بر خسروى تخت عاج چو بشنيد كسرى بياراست تاج

 رسيدند نزديك تخت بلند مرد گرانمايه و هوشمند سه

 ببردند و كردند پيشش نثار سه بدره ز دينار چون سى هزار

 درفشانتر از آسمان بر زمين ز زرين و سيمين و ديباى چين

 چينى زبان آفرين ساختنده ب فرستادگان را چو بنشاختند

 همانگه بياراست دستور شاه سزاوار ايشان يكى جايگاه

 چو برزد سر از كوه تابنده مهر بگشت اندرين نيز يك شب سپهر

 ز ياقوت بنهاد بر سر كاله نشست از بر تخت پيروز شاه

 برفتند با نامدار انجمن بفرمود تا موبد و راى زن

 بيارند و بنهند پيش دبير چنين گفت كان نامه بر حرير

 يزدگردخرامان بر شاه شد  همه نامداران نشستند گرد

 همه انجمن در شگفتى بماند چو آن نامه بر شاه ايران بخواند

 كه پيدا بد از گفت خاقان چين ز بس خوبى و پوزش و آفرين

 ستايش گرفتند بر شهريار همه سرفرازان پرهيز كار

 كه ننشست يك شاه بر پيشگاه كه يزدان سپاس و بدويم پناه

 خوبى و نرمى و پيوند شاهه ب پيروزى و فّر و اورند شاهه ب

 اندو گر كهترى را سرافگنده اندهمه دشمنان پيش تو بنده

 ز خاقان كه با گنج و با تاج بود همه بيم زان لشكر چاج بود

 همى راه جويد بنزديك شاه فّر شهنشاه شد نيكخواهه ب

 تن آسانى و راستى پرورد هر آن كس كه دارد ز گردان خرد
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 ندارد بپيوند او جست راه خاقان كه او تاو شاهچو دانست 

 كه كس را ز پيوند او نيست ننگ نبايد بدين كار كردن درنگ

 همه مهتران نيكخواه ويند ز چين تا بخارا سپاه ويند

 بزرگان و بيدار دل موبدان چو بشنيد گفتار آن بخردان

 فرستاده را پيش بنشاختند ز بيگانه ايوان بپرداختند

 بنزديكى تخت بنشاختشان شهنشاه بسيار بنواختشان

 بر اسب سخن پاى بفشاردند پيام جهاندار بگزاردند

 آواز نرمه ز گردان چينى ب چو بشنيد شاه آن سخنهاى گرم

 بزرگست و با دانش و آفرين چنين داد پاسخ كه خاقان چين

 رخ دوستى را بشويد همى بفرزند پيوند جويد همى

 بچشم خرد كارها بنگرد كه دارد روانش خرد هر آن كس

 سخن هرچ گفتست پاسخ دهيم بسازيم و اين راى فرخ نهيم

 دل ما كند شاد بر به گزين چنان بايد اكنون كه خاقان چين

 شبستان او سربسر بنگرد كسى را فرستم كه دارد خرد

 ترستبخاقان چين بر گرامى ترستيكى برگزيند كه نامى

 بود از نژاد كيان گوهرش كه تا چون بود مادرشببيند 

 سخن را بپيوستگى داد داد چو اين كرده باشد كه كرديم ياد

 كه از شاه شادست خاقان چين فرستادگان خواندند آفرين

 ز ديدار آن كس نپوشند روى كه در پرده پوشيده رويان اوى

 برو تازه شد روزگار كهن شهنشاه بشنيد ز ايشان سخن
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 فرستادن نوشین روان مهران ستاد را برای دیدن دختر خاقان

 ز خاقان فراوان سخنها براند نامه را پيش خواند ۀنويسند

 گزيده سخنهاى فرخ نبشت بفرمود تا نامه پاسخ نبشت

 جهاندار پيروز و پروردگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 رهنماىهمويست بر نيك و بد  بفرمان اويست گيتى بپاى

 ز پستى بر آرد بچرخ بلند كسى را كه خواهد كند ارجمند

 چو نيكى نخواهد بدو كردگار دگر مانده اندر بد روزگار

 و گر بد كنم زو دل اندر هراس بهر نيكى از وى شناسم سپاس

 اگر بيم و اميد ازو بر كنم نبايد كه جان باشد اندر تنم

 گفتار خاقان چينابا گرم  بآفرين ۀرسيد اين فرستاد

 ز پاكان كه او دارد اندر نهفت شنيدم ز پيوستگى هرچ گفت

 بويژه ز پوشيده فرزند تو مرا شاد شد دل ز پيوند تو

 كه دارد خرد جان او را ببند فرستادم اينك يكى هوشمند

 ز فرجام پيوند و آغاز من بيايد بگويد همه راز من

 ما گرم باده شاد و پشتت بدلت  هميشه تن و جانت پر شرم باد

 بياراست قرطاس و اندر نوشت نويسنده چون خامه بيكار گشت

 نهادند مهرى برو بر ز مشك همان چون سرشك قلم كرد خشك

 كزان ماند اندر شگفتى سپاه بر ايشان يكى خلعت افگند شاه

 كجا نام او بود مهران ستاد گزين كرد كسرى خردمند و راد

 سخنگوى و شايسته و نامدار نامور صد سوارز ايرانيان 

 كه رو شاد و پيروز با مهر و داد مهران ستاده چنين گفت كسرى ب

 خرد رهنماى و دل آزر مجوى زبان و گمان بايدت چرب گوى
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 بدو نيك بايد كه دانى درست شبستان او را نگه كن نخست

 فريبنبايد كه گيرندت اندر  رايش چهره و فّر و زيبه آب

 كه با فّر و باال و با افسرست پس پرده او بسى دخترست

 اگر چند باشد پدر شهريار پرستار زاده نيايد بكار

 مادر كه دارد ز خاتون نژاده ب نگر تا كدامست با شرم و داد

 ز پشت سپهدار خاقان چين نبيره جهاندار فغفور چين

 نيز شاد جهان زو شود شاد او اگر گوهر تن بود با نژاد

 بسى آفرين كرد بر تاج و گاه چو بشنيد مهران ستاد اين ز شاه

 خرداد روزه فرخنده فال و به ب برفت از بر گاه گيتى فروز

 فرستاد مهران ستاد و سپاه خاقان چين آگهى شد كه شاهه ب

 زمين را ببوسيد و كرد آفرين چو آمد بنزديك خاقان چين

 يكى نامور جايگه ساختش جهانجوى چون ديد بنواختش

 بسوى شبستان خاتون گذشت ازان كار خاقان پر انديشه گشت

 ز گنج و ز لشكر بسى كرد ياد سخنهاى نوشين روان برگشاد

 جوانست و بيدار و دولت جوان بدو گفت كين شاه نوشين روان

 كه ما را فزايد بدو آبروى يكى دخترى داد بايد بدوى

 كجا بر سر بانوان افسرست دخترستترا در پس پرده يك 

 كه ديده نبردارم از چهر اوى مرا آرزويست از مهر اوى

 پرستار و بيدار دل بندگان چهارست نيز از پرستندگان

 بر آسايم از جنگ و ز گفت و گوى از ايشان يكى را سپارم بدوى

 نگيرد كس اندر جهان جاى تو بدو گفت خاتون كه با راى تو

 چنين تا بر آمد ز كوه آفتاب پيمود خوابه گونه يك شب ببرين 

 بر تخت او رفت و نامه بداد بيامد بدرگاه مهران ستاد
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 ز پيمان بخنديد و ز به گزين چو آن نامه بر خواند خاقان چين

 برو تا كرا بينى اندر نهفت كليد شبستان بدو داد و گفت

 بديشان بدى استواركه خاقان  پرستار با او بيامد چهار

 بياورد با استواران كليد چو مهران ستاد آن سخنها شنيد

 پرستندگان داستانها زدند در حجره بگشاد و اندر شدند

 ستاره نديدست و خورشيد و باد داده كه آن را كه اكنون تو بينى ب

 پر از ماه و خورشيد و پر خواسته شبستان بهشتى شد آراسته

 همه بر سران تاج و در زير گنج بنشست پنج پرى چهره بر گاه

 همان ياره و طوق و گوهر نداشت مگر دخت خاتون كه افسر نداشت

 كالهى ز مشك ايزدى بر سرش يكى جامه كهنه بد بر برش

 جز آرايش كردگارش نبود رخ بر نگارش نبوده ز گرده ب

 فروزان ز ديدار او گاه نو يكى سرو بد بر سرش ماه نو

 يكى را بديدار چون او نديد مهران ستاد اندرو بنگريدچو 

 كه دورند خاقان و خاتون ز داد بدانست بينا دل راى راد

 بپوشيد و زان تازه شد خشم اوى بدستار و دستان همى چشم اوى

 فراوان بود ياره و تاج و گاه پرستنده را گفت نزديك شاه

 اين اندر افزايشستگزيدم كه  و آرايشست تاجمن اين را كه بى

 نه از بهر ديباى چين آمدم رنج از پى به گزين آمدمه ب

 نگويى همى يك سخن دلپذير بدو گفت خاتون كه اى مرد پير

 دالفروز گشته رسيده بجاى تو آن را كه با فّر و زيبست و راى

 بداند پرستيدن شهريار رخ چون بهاره بباالى سرو و ب

 برو برگزينى نه اى پاك راى بجاىهمى كودكى نارسيده 

 كه خاقان اگر سر بپيچد ز داد چنين پاسخ آورد مهران ستاد
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 بخواند مرا نيز ناپاك راى بداند كه شاه جهان كدخداى

 ندارد ز بن ياره و طوق و تاج عاج تختمن اين را پسندم كه بى

 چو فرمان بود باز گردم بجاى اگر مهتران اين نبينند راى

 شگفت آمدش راى و كردار اوى نگه كرد خاقان بگفتار اوى

 بزرگست و شايسته كار نغز بدانست كان پير پاكيزه مغز

 بپالود ز ايوان شاه انجمن خردمند بنشست با راى زن

 برفتند با زيج رومى بدست چو پردخته شد جايگاه نشست

 سرانهر آن كس كه بودند ز ايشان  ستاره شناسان و كند آوران

 بجستند يك سر شمار سپهر بفرمود تا هر كرا بود مهر

 ز كردار خاقان و پيوند شاه اختر نگاهه همى كرد موبد ب

 دلت را ببد هيچ رنجه مدار چنين گفت فرجام كاى شهريار

 بد راى دشمن جهان نسپرده ب كه اين كار جز بر بهى نگذرد

 سودمندهمان گردش اختر  چنينست راز سپهر بلند

 بيايد يكى شاه زيباى گاه كزين دخت خاقان و ز پشت شاه

 همان پر هنر سرفرازان چين برو شهرياران كنند آفرين

 فرستادن خاقان چین دختر را همراه مهران ستاد نزد نوشین روان

 بخنديد خاتون خورشيد فش چو بشنيد خاقان دلش گشت خوش

 را پيش بنشاختند فرستاده چو از چاره دلها بپرداختند

 ز فرزند خاتون كه بد در نهفت بگفتند چيزى كه بايست گفت

 بنام شهنشاه پيروزگر بپذيرفت مهران ستاد از پدر

 همان را كه دارد ز خاتون نژاد ميانجى بپذرفت خاقان بداد

 بشادى بر شهريار آمدند پرستندگان با نثار آمدند
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 خواسته اىهر گونهبدو در ز  و زان پس يكى گنج آراسته

 همان مهر پيروزه و تخت عاج وز گوهر و طوق و تاج ز دينار 

 برو بافته چند گونه گهر زره يكى ديگر از عود هندى ب

 باره زين و به صد اسب و صد استر ب ابا هر يكى افسرى شاهوار

 زينه بياراسته پشت اسبان ب شتر بار كرده ز ديباى چين

 زر اندرونه كشيده زبرجد ب گونزربفتچهل را ز ديباى 

 پرستنده سيصد پديدار كرد صد اشتر ز گستردنى بار كرد

 بر آيين چين با درفشى بدست همى بود تا هر كسى بر نشست

 پيل تخت ۀكه بنهند بر كوه بفرمود خاقان پيروز بخت

 شوشه درون چند گونه گهره ب برو بافته شوشه سيم و زر

 كه پيدا نبودى ز ديبا زمين بديباى چيندرفشى درفشان 

 ز هامون بگردون برافراشتند صد مردش از جاى برداشتنده ب

 مهد اندرون نابسوده گهره ب زره ز ديبا بياراست مهدى ب

 برفتند شادان دل و راه جوى چو سيصد پرستار با ماهروى

 راهه سپاهى همى رفت با او ب فرستاد فرزند را نزد شاه

 دله برو بر گذشتند شادان ب پرستنده پنجاه و خادم چهل

 بياورد مشك و گالب و حرير چو پردخته شد زان بيامد دبير

 پر آرايش و بوى و رنگ و نگار يكى نامه بنوشت ار تنگ وار

 جهاندار و بيدار و بيننده را نخستين ستود آفريننده را

 بندگان را روشبران سو بود  كه هر چيز كو سازد اندر بوش

 نه پيوند او از پى دخترست شهنشاه ايران مرا افسرست

 بزرگان و بيدار دل موبدان كه تا من شنيدستم از بخردان

 بجستم همى راى و پيوند شاه ز فّر بزرگى و اورند شاه
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 جهاندار چون او نبندد كمر كه اندر جهان سر بسر دادگر

 نيرو و تخت و كالهه و ب فرّ ه ب بمردى و پيروزى و دستگاه

 ورا دين يزدان همى پرورد راى و خرده رادى و دانش به ب

 آيين خويشه سوى شاه كسرى ب فرستادم اينك جهان بين خويش

 چو شايد پس پرده شهريار وارتا بود بنده امبفرموده

 بياموزد آيين و آهنگ اوى خرد گيرد از فّر و فرهنگ اوى

 بزرگى و دانش ستون تو باد رهنمون تو بادكه بخت و خرد 

 فرستاده را داد و كرد آفرين نهادند مهر از بر مشك چين

 بياراست كان كس ندارد بياد يكى خلعت از بهر مهران ستاد

 فرستاده را آشكار و نهان كه دادى كسى از مهان جهان

 ز دينار و ز مشكشان كرد شاد همان نيز يارانش را هديه داد

 سواران و پيالن آراسته همى رفت با دختر و خواسته

 مژگان همى از دلش خون كشيده ب چنين تا لب رود جيحون كشيد

 ز خشكى بران روى برداشتند همى بود تا رود بگذاشتند

 ز فرزند با درد انباز گشت ز جيحون دلى پر ز خون بازگشت

 هديه داد همى هر كس آن مژده را چو آگاهى آمد ز مهران ستاد

 ابر شاه ايران و ساالر چين يكايك همى خواندند آفرين

 همه مهربان و همه دوستار دلى شاد با هديه و با نثار

 درم ريختند از بر تخت شاه راهه شهر و به ببستند آذين ب

 زمين بود يك سر چو پّر تذرو به آموى و راه بيابان مرو

 گفتى زمين آسمان را نديدتو  بسطام و گرگان رسيده چنين تا ب

 راهى كه لشكر همى بر گذشته ب ز آيين كه بستند بر شهر و دشت

 راه بت چين شدند انجمنه ب و ز ايران همه كودك و مرد و زن



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  115
 

 
 

 

 پى زعفران و درم بيختنده ب ز باال بر ايشان گهر ريختند

 كوس و بوق ۀجهان پر شد از نال بر آميخته طشتهاى خلوق

 شكر با درم ريخته زير پى اسبان پر از مشك و مى همه يال

 نبد بر زمين جاى آرام و خواب ز بس ناله ناى و چنگ و رباب

 مهد اندرون كرد كسرى نگاهه ب چو آمد بت اندر شبستان شاه

 مه بر ز عنبر كالهه نهاده ب يكى سرو ديد از برش گرد ماه

 بر گره ز گوهر كشيده گره كالهى بكردار مشكين زره

 افسون يك اندر دگر بافتهه ب گره بسته از تار و برتافته

 همه زير انگشترى مشترى چو از غاليه بر گل انگشترى

 برو نام يزدان فراوان بخواند درو شاه نوشين روان خيره ماند

 بياراستند از پى ماه گاه سزاوار او جاى بگزيد شاه

 نوشین روان سوی تیسفونبازگشتن خاقان چین و سپاه کشیدن 

 ز ايران و ز شاه ايران زمين خاقان چينه چو آگاهى آمد ب

 پيوند اوىه شدن شاد و خرم ب و زان شادمانى بفرزند اوى

 قچقار باشى فرستاد تاجه ب پردخت سغد و سمرقند و چاجه ب

 همى مرزبانان فرستاد شاه ازين شهرها چون برفت آن سپاه

 بخفتند بر دشت پير و جوان داد نوشين روانجهان شد پر از 

 ز هر جاى بر شهريار زمين يكايك همى خواندند آفرين

 كه اى كردگار مكان و زمان آسمانه همه دست برداشته ب

 بگردان ز جانش بد روزگار تو اين داد بر شاه كسرى بدار

 بدى دور گشت آشكار و نهان كه از فّر و اورند او در جهان

 گشاده كسى روى خاقان نديد گرگان رسيده نخچير چون او به ب
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 سوارى نبرداشت از اسب زين بشد خواب و خورد از سواران چين

 بجايى نبد كوشش كارزار پراگنده شد ترك سيصد هزار

 د از ايدر نه چينى نه مهنه كه بُ  زهه كمانى نبايست كردن ب

 آهنگ شير ژياننخچير ه ب بدين سان بود فّر و برز كيان

 كه هم تخت و هم بخت همراه بود كه نام وى و اختر شاه بود

 از آموى تا شهر چاچ و ختن و زان پس بزرگان شدند انجمن

 پر از باغ و ميدان و ايوان و كاخ بگفتند كاين شهرهاى فراخ

 بسى بود ويران و آرام جغد ز چاچ و برك تا سمرقند و سغد

 شده روز بر هر كسى تار و تلخ ختالن و بلخچغانى و سومان و 

 بسى ياد داريم با درد و غم بخارا و خوارزم و آموى و زم

 كسى را نبد جاى آرام و خواب ز بيداد و ز رنج افراسياب

 جهانى بر آسود از گفت و گوى آمد برستيم از اوى خسروچو كى

 درد و گزندشد اين مرزها پر ز  ازان پس چو ارجاسب شد زورمند

 نديد ايچ ارجاسب جاى درنگ جنگه از ايران چو گشتاسب آمد ب

 كه هرگز مبادا فلك يار اوى بر آسود گيتى ز كردار اوى

 همه شهرها پر ز تيمار شد ازان پس چو نرسى سپهدار شد

 ندانست نرسى سرش را ز پاى چو شاپور ارمزد بگرفت جاى

 بسته شد دست آهرمنىز بد  جهان سوى داد آمد و ايمنى

 ببد تيز دستى بر آورد گرد چو خاقان جهان بستد از يزدگرد

 ازو گشت خاقان پر از درد و شور بيامد جهاندار بهرام گور

 پراگنده شد كار ناخوب و زشت شد از داد او شهرها چون بهشت

 جهان كرد پر درد و گرم و گداز بهنگام پيروز چون خوشنواز

 مه خويشان مه تخت و مه اورند اوى فرزند اوىمبادا فغانيش 
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 بپذرفت و پر مايه شد ارز ما جهاندار كسرى كنون مرز ما

 جهان سر بسر چون تن و چون سر اوى بماناد تا جاودان اين بر اوى

 نبينيم رنج و نه ريزيم خون كه از وى زمين داد بيند كنون

 بر شدند انجمنگلزّريون ه ب ازان پس ز هيتال و ترك و ختن

 ردى پاك و هشيار و بسياردان د موبدى كاردانبهر سو كه بُ 

 بروبر ز تركان شدند انجمن ز پيران هر آن كس كه بد راى زن

 يند با هديه نزديك شاهآكه  چنان راى ديدند يك سر سپاه

 همه يك دل و يك زبان آمدند چو نزديك نوشين روان آمدند

 كه بستند بر مور و بر پشه راه درگاه شاهچنان گشت ز انبوه 

 همه شاه را خواندند آفرين همه بر نهادند سر بر زمين

 ايمبفرمان تو در جهان زنده ايمبگفتند كاى شاه ما بنده

 هامون بدّريم چرم پلنگه ب همه سرفرازيم با ساز جنگ

 برستند پاك از بد روزگار شهنشاه پذرفت ز ايشان نثار

 سپاهى پسش جنگ سازان نو ايشان فغانيش بد پيش رواز 

 بيامد بدرگاه ساالر بار ز گردان چو خشنود شد شهريار

 هر برزنى جايگه ساختشانه ب بپرسيد بسيار و بنواختشان

 بخاك آمد از جايگاه نشست و زان پس شهنشاه يزدان پرست

 كه اى برتر از گردش روزگار ستايش همى كرد بر كردگار

 ى رهنماىایهر نيكه تو باشى ب تو دادى مرا فّر و فرهنگ و راى

 ازين پس نجويد كاله مهى هر آن كس كه يابد ز من آگهى

 كارزار ۀندارد كسى زهر همه كهترى را بسازند كار

 چو من خفته باشم نجويند خواب بكوه اندرون مرغ و ماهى بر آب

 كهتران منندمهان جهان  همه دام و دد پاسبان منند
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 جهان را جز از تو جهاندار نيست كرا برگزينى تو او خوار نيست

 نخسبد ز من مور خسته روان تو نيرو دهى تا مگر در جهان

 نگر تا چنين در جهان شاه كيست چنين پيش يزدان فراوان گريست

 باز آمدن نوشین روان به ایران زمین به پیروزی

 ز گرگان برفتن گرفتند ساز نمازتخت آمد از جايگاه ه ب

 ز درگاه آواز رويينه خم بر آمد خروشيدن گاو دم

 ز يزدان نيكى دهش كرد ياد سپه بر نشست و بنه بر نهاد

 ر و گهرز گنج درم هم ز دُ  ز دينار و ديبا و تاج و كمر

 دگر مهد پيروزه و تخت عاج ز اسبان و پوشيده رويان و تاج

 بندگان اىو هر گونه آراىبت پرستندگاننشستند بر زين 

 پيش اندرونه شبستان چينى ب فرستاد يك سر سوى طيسفون

 برفتند گرد اندرش خادمان فرخنده فال و بروز آسمانه ب

 بشد با شبستان خاقان نژاد سر موبدان بود مهران ستاد

 سپاهى نماند از يالن يك تنه سوى طيسفون رفت گنج و بنه

 بيامد سوى آذرآبادگان ويژه گردان آزادگانهمه 

 ز گيالن و ز ديلمان لشكرى سپاهى بيامد ز هر كشورى

 گرازان برفتند گردان كوچ ز كوه بلوج و ز دشت سروچ

 شهريار ۀپيش سراپرده ب همه پاك با هديه و با نثار

 كه از ميش كوته كند چنگ گرگ بدان شهر شد شهريار بزرگ

 مهره كين و به شد ب تردگرگونه جهاندار كسرى سپهرفّر ه ب

 راهه نيازارد زان كشتمندى ب بشهرى كجا برگذشتى سپاه

 بره بر بياراستى جاى خواب نجستى كسى از كسى نان و آب
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 نگه كرد هر جاى هامون و دشت برينسان همى گرد گيتى بگشت

 پر گوسفنددر و دشت پر گاو و  جهان ديد يك سر پر از كشتمند

 بر و بر نديدند كشت و درود زمينى كه آباد هرگز نبود

 چند فرزند يافت اىهر خانهه ب نگه كرد كسرى برومند يافت

 فّر جهاندار بيدار بخته ب خميده سر از بار شاخ درخت

 راهه قيصر آمد ب ۀفرستاد بمنزل رسيدند نزديك شاه

 رومى و چينى كمرز ديباى  ابا هديه و جامه و سيم و زر

 چنان باژ هرگز نيامد ز روم نثارى كه پوشيده شد روى بوم

 سه ساله فرستاده شد باژ و ساو ز دينار پر كرده ده چرم گاو

 نبشته سوى نامور شهريار با نثار اىز قيصر يكى نامه

 نگه كرد و نامه برو خواندند فرستاده را پيش بنشاندند

 ز چيزى كه پيشش فرستاده بود بسى نرم پيغامها داده بود

 كه اين ساو بد باژ بايست نيز كزين پس فزون تر فرستيم چيز

 فرستاد يك سر همه سوى گنج بپذرفت شاه آنك او ديد رنج

 همى راند تا خان آذر گشسب اسبه و زان تخت شاه اندر آمد ب

 شد از آب ديده رخش ناپديد چو از دور جاى پرستش بديد

 زمزم همى گفت و لب را ببسته ب از اسب برسم بدستفرود آمد 

 جهان آفرين را نيايش گرفت همان پيش آتش ستايش گرفت

 گنجور آتش سپرده سراسر ب همه زّر و گوهر فزونى كه برد

 همه جامه بخشيدشان با گهر پراگند بر موبدان سيم و زر

 نيايش كنان پيش آذر شدند همه موبدان زو توانگر شدند

 بران دادگر شهريار زمين زمزم همى خواندند آفرينه ب

 زمين شد ز لشكر كه بيستون و زانجا بيامد سوى طيسفون
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 ز زّر و درم كشور آگنده شد ز بس خواسته كان پراگنده شد

 كه آنجا بدى گنجها را كليد و زان شهر سوى مداين كشيد

 ستادهمى راند در پيش مهران  گلستان چين با چهل اوستاد

 اندر آرام یافتن جهانیان از آيين نوشین روان

 گرازان و انباز با بخت خويش چو كسرى بيامد بر تخت خويش

 ز داد و ز خوبى پر از خواسته جهان چون بهشتى شد آراسته

 هر جاى بيداد و خون ريختنه ب نشستند شاهان ز آويختن

 از بدىببستند گفتى دو دست  جهان پر شد از فّره ايزدى

 دگر دست سوى بدى آختن ندانست كس غارت و تاختن

 راه آمدنده ز كّژى و تارى ب جهانى بفرمان شاه آمدند

 ازان خواسته دزد بگريختى ره بر درم ريختىه كسى كو ب

 هنگام خوابه رخشنده روز و به ب ز ديبا و دينار بر خشك و آب

 هر مهترى هر نامدارى وه ب هر كشورىه بپيوست نامه ب

 ز سقالب و هر كشورى همچنين ز بازارگانان ترك و ز چين

 از آرايش روم و ز بوى هند ز بس نافه مشك و چينى پرند

 همه خاك عنبر شد و زّر خشت شد ايران بكردار خرم بهشت

 بر آسوده از رنج و ز گفت و گوى ايران نهادند روىه جهانى ب

 برآسوده از رنج مرد و پزشك گالبست گويى هوا را سرشك

 نبد كشتورزى ز باران دژم بباريد بر گل بهنگام نم

 در و دشت گل بود و بام سراى جهان گشت پر سبزه و چارپاى

 پاليز گلبن ثريا شدهه ب همه رودها همچو دريا شده

 دانش برافروختنده روانها ب ايران زبانها بياموختنده ب
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 ز ترك و ز چين و ز سقالب و روم بوم ز بازارگانان هر مرز و

 فزايش گرفت از گيا چارپاى ستايش گرفتند بر رهنماى

 ز گويندگان بر در شاه بود هر آن كس كه از دانش آگاه بود

 بدانديش ترسان ز بيم گزند رد و موبد و بخردان ارجمند

 خروشى ز درگاه برخاستى چو خورشيد گيتى بياراستى

 مداريد يك تن بد اندر نهان شاه جهان كه اى زيردستان

 رنج گنج ۀاندازه نيابد ب رنج ستهر آن كس كه از كار ديده

 كز آن كس كند مزد او خواستار ساالر بار            ه بگويند يك سر ب

 دستگاهدرم خواهد از مرد بى و گر فامخواهى بيايد ز راه

 تو زد ز گنجه بكه گنجور فامش  نبايد كه يابد تهيدست رنج

 درگاه شاهه چو خصمش بيايد ب كسى كو كند در زن كس نگاه

 كه با دار تيرست و با چاه بند نبيند مگر چاه و دار بلند

 كه دهقان بدر بر كند زان گله و گر اسب يابند جايى يله

 برد گوشت آن كس كه يابد گزند بريزند خونش بران كشتمند

 پوزش رود نزد آذر گشسبه ب پياده بماند سوارش ز اسب

 بپاى اندر آرند ايوان اوى عرض بسترد نام ديوان اوى

 ز پستر بود آنك بد پيش ازين گناهى نباشد كم و بيش ازين

 بدر بر نخواهد جز از راستان نباشد بران شاه همداستان

 مبادا كه باشد بدرگاه ما هر آن كس كه نپسندد اين راه ما

 پند دادن بزرگمهر نوشین روان را 

 بزرگان داننده را بار داد جهاندار يك روز بنشست شاد

 بر تخت بنشست بوزرجمهر سخن گفت خندان و بگشاد چهر
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 خداوند پيروز و پروردگار يكى آفرين كرد بر كردگار

 گوىكه بر تو نيابد سخن زشت چنين گفت كاى داور تازه روى

 جهاندار با دانش و با گهر پيروزگرخجسته شهنشاه 

 ابر دفتر و كاغذ خسروى نبشتم سخن چند بر پهلوى

 برآيد بخواند مگر شهريار سپردم بگنجور تا روزگار

 رازه نخواهد همى لب گشادن ب بديدم كه اين گنبد دير ساز

 رزمه نهد بر كف خويش جان را ب اگر مرد برخيزد از تخت بزم

 شود ايمن از رنج آهرمنان از دشمنانزمين را بپردازد 

 دره بيابد سخنها همه در ب شود پادشا بر جهان سربسر

 كند گلشن و باغ و ميدان و كاخ شو دستگاهش چو خواهد فراخ

 بسى روز بر آرزو بشمرد نهد گنج و فرزند گرد آورد

 شود كاخ و ايوانش آراسته فراز آورد لشكر و خواسته

 فراز آرد از هر سويى نام و گنج رنجه باشد بگر ايدونك درويش 

 ز صد سال بودنش بر نگذرد ز روى ريا هرچ گرد آورد

 دشمن بماند همه گنج اوىه ب شود رنج اوى برشود خاك و بى

 نه ايوان شاهى نه گنج و سپاه نه فرزند ماند نه تخت و كاله

 اوىز گيتى نگيرد كسى ياد  چو بنشيند آن جستن و باد اوى

 ازو نام نيكى بود يادگار بدين كار چون بگذرد روزگار

 كسه دگر هرچ باشد نماند ب ز گيتى دو چيز ست جاويد بس

 نگردد كهن تا جهانست ريك سخن گفتن نغز و كردار نيك

 خنك مرد با شرم و پرهيزگار بدين سان بود گردش روزگار

 روانبويژه كزو شرم دارد  مكن شهريارا گنه تا توان

 كه اينست فرهنگ آيين و دين و سودمندى گزين آزارىبى
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 فراوان سخن كرد زو خواستار چو بگشاد روشن دل شهريار

 سرد بادكه دارد دلى شاد بى بدو گفت فرخ كدامست مرد

 نبردست آهرمن او را ز راه گناهچنين گفت كان كو بود بى

 كيهان خديو ز راه جهاندار بپرسيدش از كّژى و راه ديو

 كه اندر دو گيتى ازو فّرهيست بدو گفت فرمان يزدان بهيست

 كه مرد پرستنده را دشمنست در برترى راه آهرمنست

 كه پاكى و شرمست پيرامنش خنك در جهان مرد پيمان منش

 همه زندگانيش آسان بود چو جانش تنش را نگهبان بود

 كاستىنكوبد در كّژى و  بماند بدو رادى و راستى

 روانش پس از مرگ روشن بود هران چيز كان بهره تن بود

 كه بهر نيامست گر بهر تيغ ازين هر دو چيزى ندارد دريغ

 راه هواه روان را ندارد ب كسى كو بود بر خرد پادشا

 كه با جان روشن بود بدكنش سخن نشنو از مرد افزون منش

 درد ماند بجاى هم ايدر پر از ديگر سراىه چو خستو بيايد ب

 كه از پاك يزدان ندارد سپاس كزين بگذرى سفله آن را شناس

 بندد دهنه شود ز آرزوها ب تن ز تن ۀدريغ آيدش بهر

 نداند نه از دانشى بشنود همان بهر جانش كه دانش بود

 مهتران ۀكرا باشد انديش بپرسيد كسرى كه از كهتران

 هر آرزو بر تواناتر سته ب چنين گفت كان كس كه داناتر ست            

 كه دانش بود مرد را در نهفت كدامست دانا بدو شاه گفت

 نپردازد از راه كيهان خديو چنين گفت كان كو بفرمان ديو

 زيره كه آرند جان خرد را ب نيروى شيره اهرمن هم ب اندده

 كزيشان خرد را ببايد گريست چيستبدو گفت كسرى كه ده ديو 
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 دو ديوند با زور و گردن فراز چنين داد پاسخ كه آز و نياز

 چو نّمام و دو روى و ناپاك دين دگر خشم و رشكست و ننگست و كين

 بنيكى و هم نيست يزدان شناس دهم آنك از كس ندارد سپاس

 كدامست آهرمن زورمند بدو گفت ازين شوم ده با گزند

 ستمكاره ديوى بود دير ساز كسرى كه آزه چنين داد پاسخ ب

 همه در فزونيش باشد بسيچ كه او را نبينند خشنود ايچ

 همى كور بينند و رخساره زرد نياز آنك او را ز اندوه و درد

 پزشكيكى دردمندى بود بى كزين بگذرى خسروا ديو رشك

 دردمندبتندى شود جان او  گزنداگر در زمانه كسى بى

 بد كرده چنگال تيزه هميشه ب دگر ننگ ديوى بود با ستيز

 ز مردم بتابد گه خشم هوش دگر ديو كينست پر خشم و جوش

 دژ آگاه ديوى پر آژنگ چهر نه بخشايش آرد بروبر نه مهر

 نداند نراند سخن با فروغ دگر ديو نّمام كو جز دروغ

 بيم كيهان خديوبريده دل از  بماند سخن چين و دوروى ديو

 بكوشد كه پيوستگى بشكرد ميان دو تن كين و جنگ آورد

 نباشد خردمند و نيكى شناس و ناسپاس دانشدگر ديو بى

 و نيك هر دو يكيست چشمش بده ب بنزديك او راى و شرم اندكيست

 كه چون ديو با دل كند كارزار ز دانا بپرسيد پس شهريار

 كه از كار كوته كند دست ديو ببنده چه دادست كيهان خديو

 ز كردار آهرمنان بگذرد چنين داد پاسخ كه دست خرد

 كه راهى دراز ست پيش اندرون خرد باد جان ترا رهنمون

 دل و جان داننده زو روشنست ز شمشير ديوان خرد جوشنست

 بدانش روان را همى پرورد گذشته سخن ياد دارد خرد
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 كه با او ندارد دل از ديو بيم گر خود بود آنك خوانيم خيمو 

 نگردد بگرد در آرزوى جهان خوش بود بر دل نيك خوى

 كه دل را بشادى بود رهنمون سخنهاى باينده گويم كنون

 نبيند جز از شادى روزگار هميشه خردمند و اميدوار

 ره راست گيرد نگيرد كمان نينديشد از كار بد يك زمان

 رنجه نيازد نيارد تنش را ب گنجه دگر هر كه خشنود باشد ب

 همه روز او بر خوشى بگذرد گنج و درم ننگرده كسى كو ب

 آزرم كسه گنج و به رنج و به ب دگر دين يزدان پرستست و بس

 سرشت بدى نيست هم گوهرش ز فرمان يزدان نگردد سرش

 كه نفروشد او راه يزدان بچيز برين همنشانست پرهيز نيز

 سوى نيكويها نماينده راه ده كدامست شاه بدو گفت زين

 بگذرد گمانز هر دانشى بى چنين داد پاسخ كه راه خرد

 بماند همه ساله با آب روى همان خوى نيكو كه مردم بدوى

 دى ديدم از روزگارشنُ تن خُ  وزين گوهران گوهر استوار

 تربر آسوده از رنج و شايسته تروزيشان اميدست آهسته

 كه همواره سيرى نيابد ز گنج رنجه گوهران آز ديدم بوزين 

 كه گردد بدو مرد جوينده مه بدو گفت شاه از هنرها چه به

 گناهنگردد بود با تنى بى چنين داد پاسخ كه هر كو ز راه 

 از انجام فرجام و آرام و كام بيابد ز گيتى همه كام و نام 

 كدامين بود پيش روكزين ده  بپرسيد ازو نامبردار گو 

 سخنهاى دانش بگفتار گرم آواز نرمه چنين داد پاسخ ب 

 بر هنر بگذرد گمانخرد بى فزونى نجويد برين بر خرد 

 كه فرهنگ مردم كدامست به و زان پس ز دانا بپرسيد مه 
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 خردمند خود بر جهان بر مهست چنين داد پاسخ كه دانش بهست

 تن خويش را دور دارد ز رنج گنجه كه دانا بلندى نيازد ب

 كه چون جست خواهى همى دستگاه ز نيروى خصمش بپرسيد شاه

 بود خصم روشن روان و خرد چنين داد پاسخ كه كردار بد

 كه فرهنگ بهتر بود گر گهر ز دانا بپرسيد پس دادگر

 كه فرهنگ باشد ز گوهر فزون چنين داد پاسخ بدو رهنمون

 بفرهنگ باشد روان تندرست زار و خوارست و سست             هنرگهر بى

 هنرهاى تن را ستودن بچيست بدو گفت جان را زدودن بچيست

 اگر يادگيرى همه در بدر بگويم كنون گفتها سربسر

 ز انديشه دورست و دور از بديست خرد مرد را خلعت ايزديست

 نبايد گرفتبماند هنر زو  هنرمند كز خويشتن در شگفت

 نباشد بچشم خردمند خوار همان خوش منش مردم خويش دار

 خردمند گرد آورد با نژاد اگر بخشش و دانش و رسم و داد

 همى گيرد از خوى بد كاستى بزرگى و افزونى و راستى

 كه اى نامور مرد فرهنگ جوى ازان پس بپرسيد كسرى از وى

 جهاندار از و تاج و تختكه يابد  بزرگى بكوشش بود گر ببخت

 چنانند چون جفت با يكدگر چنين داد پاسخ كه بخت و هنر

 تنومند پيدا و جان در نهفت چنان چون تن و جان كه يارند و جفت

 اگر بخت بيدار در كوششست همان كالبد مرد را پوششست

 مگر بخت نيكش بود رهنماى بكوشش نيايد بزرگى بجاى

 چو خوابى كه بيننده دارد بياد فسانه ست و بادو ديگر كه گيتى 

 اگر نيكويى ديد اگر درد و خشم چو بيدار گردد نبيند بچشم

 بدانا ستوده كدامست گفت دگر پرسشى برگشاد از نهفت
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 بيارايد و زور يابد ز بخت چنين داد پاسخ كه شاهى كه تخت

 كامبيابد ز گفتار و كردار  اگر دادگر باشد و نيك نام

 كدامست بدروز و ناسودمند بدو گفت كاندر جهان مستمند

 كه نه كام يابد نه خرم بهشت چنين داد پاسخ كه درويش زشت

 كه همواره از درد بايد گريست بپرسيد و گفتا كه بدبخت كيست

 كه دارد ز كردار بد روى زرد چنين داد پاسخ كه داننده مرد

 ببيشى ز چيز آرزومند كيست بپرسيد از و گفت خرسند كيست

 ندارد برين گرد گردان سپهر چنين داد پاسخ كه آن كس كه مهر

 چنين گفت كان كس كه آهسته تر             تربدو گفت ما را چه شايسته

 كه بر تيز مردم ببايد گريست بپرسيد ازو گفت آهسته كيست

 گفتگوىنگر تا كه پيچد سر از  جوىچنين داد پاسخ كه از عيب

 هنرمندى و راى و شايستگى بنزديك او شرم و آهستگى

 كه از مردمان كيست اميدوار بپرسيد ازو نامور شهريار

 دو گوشش بدانش نيوشاترست چنين گفت كان كس كه كوشاترست

 از آگاهى نيك و بد در نهان بپرسيد ازو شهريار جهان

 مغزش تهىفراوان بود كّژ و  چنين داد پاسخ كه از آگهى

 ندانم چه گويم ز ديگر سراى مگر آنك گفتند خاكست جاى

 كدامست و ما زو چه داريم بهر بدو گفت كسرى كه آباد شهر

 ز داد جهاندار باشد بپاى چنين داد پاسخ كه آباد جاى

 مرد و هشيارتر ترپسنديده بپرسيد كسرى كه بيدارتر

 دانشى آبروىكه بفزايد از  بگيتى كدامست با من بگوى

 كه با آزمايش بود يادگير چنين داد پاسخ كه داناى پير

 كه دارد بشادى همى پشت راست بدو گفت كسرى كه رامش كراست
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 بود ايمن و باشدش زّر و سيم چنين داد پاسخ كه هر كو ز بيم

 بنزديك هر كس پسنديده كيست بدو گفت ما را ستايش بچيست

 بپوشد همى رشك با ننگ و آز را نيازچنين داد پاسخ كه او 

 پسنديده او باشد اندر جهان همان رشك و كينش نباشد نهان

 كه از صبر دارد بسر بر كاله ز مرد شكيبا بپرسيد شاه

 دل تيره رايش چو خورشيد گشت چنين گفت كان كس كه نوميد گشت

 بكار بزرگ اندرون دست برد دگر آنك روزش ببايد شمرد

 كز اندوه سير آيد از جان خويش گفت غم در دل كيست بيشبدو 

 بيفتاد و نوميد گردد ز بخت چنين داد پاسخ كه آن كو ز تخت

 كه از ما كه دارد دلى دردمند بپرسيد ازو شهريار بلند

 توانگر كش از بخت فرزند نيست چنين گفت كان كو خردمند نيست

 گزنداندرون بىگرم ه نشسته ب بپرسيد شاه از دل مستند

 كه گردد برو ابلهى پادشا بدو گفت با دانشى پارسا

 كه دارد توانايى و نيك نام بپرسيد نوميدتر كس كدام

 بيفتد بماند نژند و سترگ چنين گفت كان كو ز كار بزرگ

 كه اى مرد دانا و روشن روان بپرسيد ازو شاه نوشين روان

 از در مهر و بخشايشست كه او و آرايشست نامكه دانى كه بى

 دستگاهگنهكار درويش و بى بدو گفت مرد فراوان گناه

 كه تا از گذشته پشيمان كراست بپرسيد و گفتش كه برگوى راست

 كه بر سر نهد پادشا روز مرگ چنين داد پاسخ كه آن تيره ترگ

 كه جانش بيزدان بود ناسپاس پشيمان شود دل كند پر هراس

 بنزديك آن ناسپاسان كسى كردار داد بسىو ديگر كه 

 هنرها يك اندر دگر بافته بپرسيد و گفت اى خرد يافته
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 همان بر دل هر كسى ارجمند چه دانى كزو تن بود سودمند

 كه دل را جز از شادمانى نجست چنين داد پاسخ كه ناتندرست

 همه آرزو تندرستى بود چو از درد روزى بسستى بود

 چه بيشست پيدا كن اى نيكخوى گفتش كه از آرزوىبپرسيد و 

 بود نيازىهمه آرزو بى بدو گفت چون سرفرازى بود

 نبايد جز از كام دل چيز جست بود تندرست نيازىچو از بى

 كه بر دل چه انديشه آيد فزون از ان پس چنين گفت با رهنمون

 جوى بسازد خردمند با راه چنين داد پاسخ كه اين را سه روى

 بر تنش بد رسد گنهمگر بى يكى آنك انديشد از روز بد

 كه با مغز جان خواهد و خون و پوست بترسد ز كار فريبنده دوست

 كه بيگار بستاند از مرد كار سه ديگر ز بيدادگر شهريار

 خرد يافته مرد آموزگار چه نيكو بود گردش روزگار

 فزون زين هنرز گردون نيابى  جهان روشن و پاشا دادگر

 كزو دور باشد بدو كاستى بپرسيدش از دين و از راستى

 كزو نگسلد ياد كرد خداى دينى گراىه بدو گفت شاها ب

 بترس از جهانبان و كيهان خديو همان دورى از كّژى و راه ديو

 وزيشان نباشد كسى با خروش بفرمان يزدان نهاده دو گوش

 فرمانروانست بر پارساكه  از ان پس بپرسيدش از پادشا

 كه باشد بگيتى سزاوار تخت كز ايشان كدامست پيروز بخت

 خرد دارد و راى و شرم هنر چنين گفت كان كو بود دادگر

 كه باشند همكوشه و يك سخن بپرسيدش از دوستان كهن

 جوانمردى و داد دادن نكوست چنين داد پاسخ كه از مرد دوست

 بسختى بود يار و فريادرس كسآزرم ه نخواهد بتو بد ب
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 كه با او يكى بود از مغز و پوست بدو گفت كسرى كرا بيش دوست

 جدايى نخواهد جز از دلگسل چنين داد پاسخ كه از نيكدل

 ترنكوتر بكردار و سازنده تردگر آن كسى كو نوازنده

 تركه باشد بدو بر بدانديش بپرسيد دشمن كرا بيشتر

 كه باشد فراوان بدو سرزنش كه برتر منشچنين داد پاسخ 

 پر آژنگ رخساره و بسته مشت همان نيز كآواز دارد درشت

 ز درد جدايى كه خواهد گريست بپرسيد تا جاودان دوست كيست

 نخواهد جدا بودن از يار نيك چنين داد پاسخ كه كردار نيك

 نيزه كه آن چيز كّمى نگيرد ب چه ماند بدو گفت جاويد چيز

 نه كاهد نه سوزد نه ترسد ز درد چنين داد پاسخ كه انباز مرد

 كه بر تارك هر كسى افسرست بدو گفت كسرى چه روشنترست

 كه بر آرزوها توانا بود چنين گفت كين جان دانا بود

 پهنا فزون از سپهره چه باشد ب بدو گفت شاه اى خداوند مهر

 دل مرد يزدان پرستو ديگر  چنين گفت كان شاه بخشنده دست

 كزان بر فرازد خردمند سر تربپرسيد و گفتا چه با زيب

 ناپارساه مده گنج هرگز ب چنين داد پاسخ كه اى پادشا

 همى خشت خشك اندر آب افكنى چو كردار با ناسپاسان كنى

 كزو كم شود مرد را آز گنج بدو گفت اندر چه چيزست رنج

 هميشه دلت باد چون نوبهار بدو داد پاسخ كه اى شهريار

 نخواهد تن و زندگانئ و گنج شاه بد خو ز رنجۀ پرستند

 كزان برتر اندازه نتوان گرفت بپرسيد گفتش چه ديدى شگفت

 كه يك سر شگفتست كار سپهر چنين گفت با شاه بوزرجمهر

 ابر سياهه كالهش رسيده ب يكى مرد بينيم با دستگاه



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  121
 

 
 

 

 ز بخشش فزونى نداند نه كاست ز راست كه او دست چپ را نداند

 ستاره بگويد كه چونست و چند يكى گردش آسمان بلند

 همه بهر او شوربختى بود فلك رهنمونش بسختى بود

 چنين داد پاسخ كه سنگ گناه گرانتر چه دانى بدو گفت شاه

 ز گفتارها هم ز كردارها بپرسيد كز برترى كارها

 كه باشد ورا هر كسى بدكنش كدامست با ننگ و با سرزنش

 گناهستيهيدن مردم بى چنين داد پاسخ كه زفتى ز شاه

 دريغ آيدش پوشش و پرورش توانگر كه تنگى كند در خورش

 بگفتن ندارند آواز نرم زنانى كه ايشان ندارند شرم

 و گر تنگ دستان بلندى كنند همان نيك مردان كه تندى كنند

 چه بر نابكار و چه بر شهريار و زشتست و خوار رنگدروغ آنك بى

 كه هم آشكارست و هم در نهفت بگيتى ز نيكى چه چيزست گفت

 روان را بدان چيز روشن كند كزو مرد داننده جوشن كند

 بگيتى نيابد جز از آفرين دينه چنين داد پاسخ كه كوشان ب

 بود دانشى مرد نيكى شناس دگر آنك دارد ز يزدان سپاس

 چه ناكرده از شاه و ز مرد مه بدو گفت كسرى كه كرده چه به

 گرفته چه بهتر ز بهر درنگ چه بهتر كزو بازداريم چنگ

 وگر مرد را خوار بگذاشتن چه بهتر ز فرمودن و داشتن

 بخوابند چشم گناهانكه از بى پاسخ نگه داشتن گفت خشمه ب

 كارها تا توانبكوشى تو در  دگر آنك بيدار دارى روان

 بتابد روان زو بكردار شيد فروهشته كين بر گرفته اميد

 بيفگن مزه دور باش از بزه ز كار بزه چند يابى مزه

 كه رستم ز بوزرجمهر و ز شاه سپاس از خداوند خورشيد و ماه
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 ز شطرنج بايد كه رانى سخن بنه چو اين كار دلگيرت آمد ب
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 اندر فرستادن رای هند شطرنج نزد نوشین روان

 ديباى رومى بياراست گاهه ب چنين گفت موبد كه يك روز شاه

 جاى تاجهمه جاى عاج و همه  بياويخت تاج از بر تخت عاج

 ز بلخ و ز بامين و ز كرزبان همه كاخ پر موبد و مرزبان

 ز گفتار بيدار كار آگهان چنين آگهى يافت شاه جهان

 ابا پيل و چتر و سواران سند شاه هند ۀكه آمد فرستاد

 همى راه جويد بر شهريار شتروار بارست با او هزار

 چندى سپاهپذيره فرستاد  همانگونه چو بشنيد بيدار شاه

 فرستاده نامدار و سترگ چو آمد بر شهريار بزرگ

 جهان آفرين را ستايش گرفت برسم بزرگان نيايش گرفت

 يكى چتر و ده پيل با گوشوار گهر كرد بسيار پيشش نثار

 بدو بافته چند گونه گهر زره بياراسته چتر هندى ب

 بياورد يك سر همه نزد شاه سر بار بگشاد در بارگاه

 چه از مشك و عنبر چه از عود تر فراوان ببار اندرون سيم و زر

 همه تيغ هندى سراسر پرند ز ياقوت و الماس و ز تيغ هند

 زده دست و پاى آوريده بجاى ز چيزى كه خيزد ز قّنوج و راى

 نگه كرد ساالر خورشيد بخت ببردند يك سر همه پيش تخت

 

 روانپادشاهی کسری نوشین 

 داستان در نهادن شطرنج  – 6بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 فرستاد كسرى سراسر بگنج ز چيزى كه برد اندران راى رنج

 نوشين روان راى هنده نبشته ب بر پرند اىبياورد پس نامه

 تهى كرده از رنج شطرنج گنج نجه يكى تخت شطرنج كرده ب

 كه تا چرخ باشد تو بادى بجاى بياورد پيغام هندى ز راى

 بفرماى تا تخت شطرنج پيش دانش برد رنج بيشه كسى كو ب

 كه اين نغز بازى بجاى آورند راى آورند نهند و ز هر گونه

 كه گويند پس خانه او كدام را بنام اىبدانند هر مهره

 رخ و اسب و رفتار فرزين و شاه پياده بدانند و پيل و سپاه

 درين كار پاكيزه راى آورند گر اين نغز بازى بجاى آورند

 بخوبى فرستم بران بارگاه همان باژ و ساوى كه فرمود شاه

 ازين دانش آيند يك سر ستوه وگر نامداران ايران گروه

 نخواهند زين بوم و بر باژ و ساو چو با دانش ما ندارند تاو

 كه دانش به از نامبردار چيز همان باژ بايد پذيرفت نيز

 سخنها برو كرد گوينده ياد دل و گوش كسرى بگوينده داد

 چندى نگاهمهره درون كرد ه ب نهادند شطرنج نزديك شاه

 پر از رنگ پيكر دگر ساج بود ز تختش يكى مهره از عاج بود

 ازان پيكر و مهره و مشك و تخت بپرسيد ازو شاه پيروز بخت

 همه رسم و راه از در كارزار چنين داد پاسخ كه اى شهريار

 رخ و پيل و آرايش رزمگاه بازيش راهه ببينى چو يابى ب

 روشن روانه ببازيم هشتم ب زمانبدو گفت يك هفته ما را 

 فرستاده را پايگه ساختند يكى خرم ايوان بپرداختند

 برفتند يك سر بنزديك شاه رد و موبدان نماينده راه

 نگه كرد هر يك ز اندازه بيش نهادند پس تخت شطرنج پيش
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 ز هر دست يكبارش انداختند ساختند اىبجستند و هر گونه

 نياورد كس راه بازى پديد يكى گفت و پرسيد و ديگر شنيد            

 بيامد بر شاه بوزرجمهر برفتند يك سر پر آژنگ چهر

 آغاز آن رنج فرجام ديده ب ورا زان سخن نيك ناكام ديد

 جهاندار و بيدار و فرمانروا كسرى چنين گفت كاى پادشاه ب

 بدين رهنماى آورمخرد را  من اين نغز بازى بجاى آورم

 كه روشن روان بادى و تندرست بدو گفت شاه اين سخن كار تست

 ندارد يكى مرد جوينده راه كنون راى قّنوج گويد كه شاه

 بدرگاه و بر گاه و بر بخردان شكست بزرگست بر موبدان

 پر انديشه بنشست و بگشاد چهر بياورد شطرنج بوزرجمهر

 همى راند تا جاى هر يك كجاست راستهمى جست بازى چپ و دست 

 از ايوان سوى شاه ايران شتافت بيك روز و يك شب چو بازيش يافت

 نگه كردم اين مهره و مشك و تخت بدو گفت كاى شاه پيروز بخت

 ببخت بلند جهان كدخداى بخوبى همه بازى آمد بجاى

 كسى را كه دارند ما را نگاه فرستاده شاه را پيش خواه

 يكى رزمگاهست گويى درست شهنشاه بايد كه بيند نخست

 ورا نيك پى خواند و به روزگار ز گفتار او شاد شد شهريار

 برفتند با نامور بخردان بفرمود تا موبدان و ردان

 بران نامور پيشگاهش نشاند فرستاده راى را پيش خواند

 كه اى موبد راى خورشيد چهر بدو گفت گوينده بوزرجمهر

 كه همواره با تو خرد باد جفت ازين مهرها راى با تو چه گفت

 چو از پيش او من برفتم ز جاى چنين داد پاسخ كه فرخنده راى

 ببر پيش تخت خداوند تاج مرا گفت كين مهره ساج و عاج
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 بنه پيش و بنشان يكى انجمن بگويش كه با موبد و راى زن

 پسنديده و دلرباى آورند گر اين نغز بازى بجاى آورند

 فرستيم چندانك داريم تاو همين بدره و برده و باژ و ساو

 نيارند روشن ندارند راى وگر شاه و فرزانگان اين بجاى

 دريغ آيدش جان دانا به رنج نبايد كه خواهد ز ما باژ و گنج

 فزونتر فرستد بنزديك ما چو بيند دل و راى باريك ما

 بياورد و بنهاد شطرنج و تخت بيدار بختبر تخت آن شاه 

 كه اى نامور پاك دل بخردان چنين گفت با موبدان و ردان

 هم آن راى هشيار ساالر اوى همه گوش داريد گفتار اوى

 قلب اندرون ساخته جاى شاهه ب بياراست دانا يكى رزمگاه

 دارپياده بپيش اندرون نيزه چپ و راست صف بركشيده سوار

 رزم اندرونش نماينده راهه ب هشيوار دستور در پيش شاه

 بدست چپش پيل پرخاش جوى مبارز كه اسب افگند بر دو روى

 بدان تا كه آيد بباالى راى وزو برتر اسبان جنگى بپاى

 همه انجمن در شگفتى بماند چو بوزرجمهر آن سپه را براند

 هشيار بختبماند اندر آن كار  غمى شد فرستاده هند سخت

 انديشه اندر نشانده دلش را ب شگفت اندرو مرد جادو بماند

 نه از كاردانان هندى شنيد كه اين تخت شطرنج هرگز نديد

 بگيتى نگيرد كسى جاى اين چگونه فراز آمدش راى اين

 كه گفتى بدو بخت بنمود چهر چنان گشت كسرى ز بوزرجمهر

 پر گوهر شاهواركه كردند  يكى جام فرمود پس شهريار

 بدو داد و كردش بسى آفرين يكى بدره دينار و اسبى بزين
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 ساختن بزرگمهر نرد را و فرستادن نوشین روان او را به هند

 يكى تخت و پرگار بنهاد پيش آرام خويشه بشد مرد دانا ب

 نگه كرد و بفزود رنج روان شطرنج و انديشه هندوانه ب

 انديشه بنهاد بر تخت نرده ب كردخرد با دل روشن انباز 

 همه پيكر عاج همرنگ ساج دو مهره بفرمود كردن ز عاج

 دو رويه بر آراسته كار زار يكى رزمگه ساخت شطرنج وار

 همه رزمجويان گيرنده شهر دو لشكر ببخشيد بر هشت بهر

 دو شاه گرانمايه و نيكخوى زمين وار لشكر گهى چار سوى

 يكى از دگر بر نگيرد ستم دو بهم كم و بيش دارند هر

 تندى بياراسته جنگجوىه ب بفرمان ايشان سپاه از دو روى

 ز لشكر برين يك تن آيد شكن يكى را چو تنها بگيرد دو تن

 گرازان دو شاه اندران رزمگاه بهر جاى پيش و پس اندر سپاه

 گهى رزم كوه و گهى رزم دشت همى اين بران آن برين برگذشت

 شدندى دو شاه و سپاه انجمن برين گونه تا بر كه بودى شكن

 بر شاه شد يك بيك ياد كرد بدين سان كه گفتم بياراست نرد

 همانش ستايش همان سرزنش و زان رفتن شاه برتر منش

 بگسترد و بنمود يك يك بشاه ز نيروى و فرمان و جنگ سپاه

 انديشه اندر نشانده خرد را ب دل شاه ايران ازو خيره ماند

 جوان بادى و روزگارت جوان همى گفت كاى مرد روشن روان

 بيارد شتر تا در شهريار بفرمود تا ساروان دو هزار

 ز هيتال و مكران و ايران زمين ز بارى كه خيزد ز روم و ز چين

 بشد كاروان از در شهريار ز گنج شهنشاه كردند بار
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 شاه زان كار پرداختهدل  چو شد بارهاى شتر ساخته

 ز دانش فراوان سخنها براند راى را پيش خواند ۀفرستاد

 پر از دانش و رامش و رنگ و بوى يكى نامه بنوشت نزديك اوى

 بيزدان پناهش ز ديو سترگ سر نامه كرد آفرين بزرگ

 ز درياى قّنوج تا پيش سند دگر گفت كاى نامور شاه هند

 ابا چتر و پيالن بدين انجمن رسيد اين فرستاده راى زن

 شنيديم و پيغامش آمد بجاى همان تخت شطرنج و پيغام راى

 دانش روان را بياراستيمه ب ز داناى هندى زمان خواستيم

 پژوهيد و آورد بازى بجاى بسى راى زد موبد پاك راى

 قّنوج نزديك راى بلنده ب كنون آمد اين موبد هوشمند

 پسنديده بار از در شهريار هزارشتروار بار گران دو 

 كنون تا ببازى كه آرد نبرد نهاديم بر جاى شطرنج نرد

 دانش بجاىه كه اين بازى آرد ب برهمن فراوان بود پاك راى

 گنجه فرستد همه راى هندى ب ز چيزى كه ديد اين فرستاده رنج

 بكوشند بازى نيايد بجاى ور ايدون كجا راى با رهنماى

 بپيمان كند راى قّنوج بار بايد كه هم زين شمارشتروار 

 برفت از در شاه بوزرجمهر چو خورشيد رخشنده شد بر سپهر

 برهمن بشادى و را رهنماى چو آمد ز ايران بنزديك راى

 دلش پر ز بازار ننگ و نبرد ابا بار با نامه و تخت نرد

 بديد آن سر و افسر و بخت اوى چو آمد بنزديكى تخت اوى

 بدو داد پس نامه خسروى فراوانش بستود بر پهلوى

 بگفت آنچه آمد يكايك بجاى ز شطرنج و ز راه و ز رنج راى

 رخ راى هندى چو گل بر شگفت پيام شهنشاه با او بگفت
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 چنان هم سراسر بياورد نرد بگفت آن كجا ديد پاينده مرد

 راه و زان موبدان نماينده ز بازوى و از مهره و راى شاه

 بخواند بداند نپيچد ز داد بنامه درون آنچه كردست ياد

 چو بشنيد گفتار شطرنج و نرد ز گفتار او شد رخ شاه زرد

 ناشناختن دانندگان هند چاره نرد بازی

 فرستاده را داد شايسته جاى بيامد يكى نامور كدخداى

 مى و رود و رامشگران خواستند يكى خرم ايوان بياراستند

 برفت آنك بودند دانش فروز زمان خواست پس نامور هفت روز

 يكى انجمن كرد و بنهاد نرد بكشور ز پيران شايسته مرد

 ازان نامداران برنا و پير بيك هفته آن كس كه بد تيزوير

 ننگ و نبرده راى و به رشك و به ب همى بازجستند بازى نرد

 نداند كسى سر ز پاىكه اين را  راىه هشتم چنين گفت موبد به ب

 كزين مهره بازى برون آورد مگر با روان يار گردد خرد

 پر از آرزو دل پر آژنگ چهر بيامد نهم روز بوزرجمهر

 نبايد كه گردد دل شاه تنگ كه كسرى نفرمود ما را درنگ

 روان پر ز غم ابروان پر زخم بشد موبدان را ازان دل دژم

 نادانى خويش خستو شدنده ب بزرگان دانا بيك سو شدند

 همه موبدان برگشادند چهر چو آن ديد بنشست بوزرجمهر

 همه گردش مهرها ياد كرد بگسترد پيش اندرون تخت نرد

 هم آرايش رزم و فرمان شاه سپهدار بنمود و جنگ سپاه

 ز كشور بسى نامدار انجمن ازو خيره شد راى با راى زن

 موبد پاك دين خواندند ورا همه مهتران آفرين خواندند
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 همه پاسخ آمد يكايك بجاى ز هر دانشى زو بپرسيد راى

 ز دانش پژوهان و خوانندگان خروشى بر آمد ز دانندگان

 نه از بهر شطرنج و بازى نرد كه اينت سخنگوى داننده مرد

 همه گنج قّنوج كردند بار بياورد زان پس شتر دو هزار

 همه جامه و جام پيكر گهر زر ز عود و ز عنبر ز كافور و

 فرستاد يك سر بدرگاه شاه ابا باژ يك ساله از پيشگاه

 همان جامه زر ز سر تا بپاى يكى افسرى خواست از گنج راى

 يارانش بخشيد بسيار چيزه ب بدو داد و چند آفرين كرد نيز

 ابا باژ و هديه مر او را سپرد شتر دو هزار آنك از پيش برد

 نآنراند و نبد خواسته بيش از  نآيكى كاروان بد كه كس پيش از 

 بر افراخته سر بگردان سپهر بيامد ز قّنوج بوزرجمهر

 هندى خطى بر پرنده نبشته ب دلى شاد با نامه شاه هند

 نه از بيم كز نيك رايى دهند كه راى و بزرگان گوايى دهند

 موبد سالخورده شنيدنه از  كه چون شاه نوشين روان كس نديد

 ز دانش سپهرست گنجور اوى ز دستور اوى ترنه كس دانشى

 اگر بيش بايد فرستيم بيش فرستاده شد باژ يك ساله پيش

 فرستاده شد هرچ بايست چيز ز باژى كه پيمان نهاديم نيز

 كه با كام و با خوبى آمد ز راه چو آگاهى آمد ز دانا بشاه

 بفرمود تا هرك بد نامدار شهريارازان آگهى شاد شد 

 همه نامداران پذيره شدند ز شهر و ز لشكر خبيره شدند

 بپيروزى شهريار بلند بشهر اندر آمد چنان ارجمند

 برو شهريار آفرين كرد سخت ايوان چو آمد بنزديك تخته ب

 بپرسيدش از راى و ز رنج راه ببر در گرفتش جهاندار شاه
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 ازان بخت بيدار و مهر سپهر بوزرجمهربگفت آنكجا رفت 

 بياورد و بنهاد در پيش تخت پس آن نامه راى پيروز بخت

 بيامد بر شاه دانش پذير بفرمود تا يزدگرد دبير

 يكى انجمن در شگفتى بماند چو آن نامه راى هندى بخواند

 از ان بخت ساالر خورشيد چهر هم از دانش و راى بوزرجمهر

 كه هستم خردمند و نيكى شناس كه يزدان سپاسچنين گفت كسرى 

 اندمهر من آگندهه دل و جان ب اندمهان تاج و تخت مرا بنده

 كه دانش بدو داد چندين سپهر از كار بوزرجمهر ترشگفتى

 كزويست پيروزى و دستگاه سپاس از خداوند خورشيد و ماه

 طلخند و شطرنج پرداختمه ب برين داستان بر سخن ساختم
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 داستان طلحند و گو و پیدان شدن شطرنج

 كه اى پير داناى و بسيار دل چنين گفت شاهوى بيدار دل 

 پير اين سخن ياد گيرز شاهوى  ايا مرد فرزانه و تيزوير

 كه با لشكر و خيل و با ساز بود كه در هند مردى سرافراز بود

 هر جاى گسترده گامه بمردى ب هر جاى جمهور نامه خنيده ب

 خردمند و بيدار و روشن روان چنان پادشا گشته بر هندوان

 برو خواندندى بداد آفرين و را بود كشمير تا مرز چين

 و را سندلى بود جاى نشست گرفته بدستمردى جهانى ه ب

 هميدون نگين و هميدون كاله هميدون بدش تاج و گنج و سپاه

 سر افراز با دانش و آبروى هنرمند جمهور فرهنگ جوى

 چه شهرى چه از در پرستان اوى بدو شادمان زير دستان اوى

 گزندهنرمند و با دانش و بى زنى بود هم گوهرش هوشمند

 كه پيدا نبود از پدر اندكى زاد زان شاه نيكو يكىپسر 

 هم اندر زمان نام كردند گو پدر چون بديد آن جهاندار نو

 كه بيمار شد ناگهان شهريار برين بر نيامد بسى روزگار

 جهانى پر از داد گو را سپرد كدبانو اندرز كرد و بمرده ب

 تخت رانه تاج و كمر بستن و  ز خردى نشايست گو بخت را

 

 پادشاهی کسری نوشین روان

 داستان طلخند و گو  – 7بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ز جمهورشان دل پر از درد بود سران را همه سر پر از گرد بود

 جهان بود يك سر پر از ياد اوى ز بخشيدن و خوردن و داد اوى

 زن و كودك و مرد شد راى زن سپاهى و شهرى همه انجمن

 نه داد و نه خشم و نه تخت و كاله كه اين خرد كودك نداند سپاه

 اگر شهريارى نباشد بلند گزند همه پادشاهى شود پر

 خردمند و شايسته گاه را به دنبر برادر بد آن شاه را

 به دنبر نشسته دالراى بود كجا نام آن نامور ماى بود

 دنبر نهادند روىه ز سندل ب جهان ديدگان يك بيك شاه جوى

 بشاهى بدو خواندند آفرين بزرگان كشمير تا مرز چين

 بتخت كيان اندر آورد پاى افراز ماىز دنبر بيامد سر 

 داد و ببخشش در اندر گشاده ب همان تاج جمهور بر سر نهاد

 بپرورد و با جان همى داشت راست چو با ساز شد مام گو را بخواست

 پسر زاد ازين نامور كدخداى پرى چهره آبستن آمد ز ماى

 كردروان را پر از مهر فرزند  ورا پادشا نام طلخند كرد

 دالور گوى بود با فّر و يال دو ساله شد اين خرد و گو هفت سال

 دل زن برو پر ز تيمار شد پس از چند گه ماى بيمار شد

 برفت و جهان ديگرى را سپرد زارى بمرده دو هفته بر آمد ب

 ز درد دل ماى بريان شدند همه سندلى زار و گريان شدند

 يك سر بيامد سپاهسر ماه  نشستند يك ماه با سوگ شاه

 هر آن كس كه او را خرد بود بهر همه نامداران و گردان شهر

 راى زن اىچنين گفت فرزانه سخن رفت هر گونه بر انجمن

 هميشه ز كردار بد دور بود كه اين زن كه از تخم جمهور بود

 نبود ايچ تا بود جز داد جوى همه راستى خواستى نزد شوى
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 همه راستى را و بنياد را داد را نژاديست اين ساخته

 كه او ماند زين مهتران يادگار همان به كه اين زن بود شهريار

 فرستاده شد نزد آن پاك تن ز گفتار او رام گشت انجمن

 فزاينده كاريست اين ناگزير كه تخت دو فرزند را خود بگير

 بدو ده بزرگى و گنج و سپاه چو فرزند گردد سزاوار گاه

 دالرام و دستور و رايش تو باش پس هم آموزگارش تو باش ازان

 بيفراخت تاج و بياراست تخت بگفتار ايشان زن نيكبخت

 همه پادشاهى بدو گشت شاد فزونى و خوبى و فرهنگ و داد

 هنرمند و گيتى سپرده بپاى دو موبد گزين كرد پاكيزه راى

 خردمند رادو مهتر نژاد  بديشان سپرد آن دو فرزند را

 بديدار ايشان شده شادمان نبودند ز ايشان جدا يك زمان

 هر دانشى بر توانا شدنده ب چو نيرو گرفتند و دانا شدند

 شدندى بر مادر پارسا زمان تا زمان يك ز ديگر جدا

 بدل برتر و نيز بايسته تر كه از ما كدامست شايسته تر

 شما با كه يابم هنركه تا از  هر دو پسره چنين گفت مادر ب

 زبان چرب و گوينده و بآفرين خردمندى و راى و پرهيز و دين

 خرد بايد و شرم و پرهيز و داد چو داريد هر دو ز شاهى نژاد

 چنين هم سخن راندى اندكى چو تنها شدى سوى مادر يكى

 بشاهى و اين تخت و افسر كراست كه از ما دو فرزند كشور كراست

 هنرمندى و راى و بخت آن تست گفتى كه تخت آن تستبدو مام 

 همى راندى تا سخن شد كهن بديگر پسر هم ازينسان سخن

 بخته گنج و سپاه و بنام و به ب دل هردوان شاد كردى بتخت

 بد آموز شد هر دو را رهنماى رسيدند هر دو بمردى بجاى
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 تاج و گنجبر آشوفتند از پى  رنجه ز رشك او فتادند هر دو ب

 دل نيك مردان پر از بيم گشت همه شهر ز ايشان بدو نيم گشت

 ند از بهر تخت خگفتگوی کردن گو و طل

 بنزديك مادر خروشان شدند ز گفت بد آموز جوشان شدند

 كه بر نيك و بد بر شكيباترست بگفتند كز ما كه زيباترست

 راى زنكه با موبدى يكدل و  چنين پاسخ آورد فرزانه زن

 آرام و با كام فرجام جسته ب شما را ببايد نشستن نخست

 هر آن كس كه او دارد از راى بهر ازان پس خنيده بزرگان شهر

 نه خوبست گرمى بكار اندرون يكايك بگوييم با رهنمون

 خرد بايد و راى و گنج و سپاه كسى كو بجويد همى تاج و گاه

 پر ز گرم و تباهى كندجهان  چو بيدادگر پادشاهى كند

 كزين پرسش اندر زمانه مرو بمادر چنين گفت پر مايه گو

 بكّژى مكن هيچ راى دروغ اگر كشور از من نگيرد فروغ

 من او را يكى كهترم نيكخواه طلخند بسپار گنج و سپاهه ب

 هم از پشت جمهور كنداورم و گر من بسال و خرد مهترم

 بيدانشى كار سخته نگيرد ب تختبدو گوى تا از پى تاج و 

 بر انديشه بايد كه رانى سخن بدو گفت مادر كه تندى مكن

 ميان بسته بايد گشاده دو دست هر آن كس كه بر تخت شاهى نشست

 دانش سپردن ره بخردىه ب نگه داشتن جان پاك از بدى

 نام و ننگ ۀنگه داشتن بهر جنگه هم از دشمن آژير بودن ب

 بپرسد خداوند خورشيد و ماه ز بيداد شهر و سپاه ز داد و

 دوزخ بماند دژمه روانش ب اگر پشه از شاه يابد ستم
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 دلى بايد از موى باريكتر ترجهان از شب تيره تاريك

 بداند كه كّژى نيارد بها كه از بد كند جان و تن را رها

 جهانى ازان داد باشند شاد چو بر سر نهد تاج بر تخت داد

 وگر سوخته گردد اندر مغاك سر انجام بستر ز خشتست و خاك

 كه رايش ز كردار بد دور بود ازين دودمان شاه جمهور بود

 كهتر برادر سپرده جهان را ب نه هنگام بد مردن او را بمرد

 جوان بود و بينا دل و پاك راى ز دنبر بيامد سرافراز ماى

 دل و شاه جوى آمدندپر از خون  همه سندلى پيش او آمدند

 ميان تنگ بسته گشاده دو دست بيامد بتخت مهى بر نشست

 بدان تا نماند سخن در نهفت مرا خواست انباز گشتيم و جفت

 بهوش و خرد نيز برتر تويى اگر زانك مهتر برادر تويى

 ز بهر سرافرازى و تاج و گنج رنجه همان كن كه جان را ندارى ب

 دل ديگرى گردد از من بكين كنم من گزينيكى از شما گر 

 كه بر كس نماند سراى سپنج مريزيد خون از پى تاج و گنج

 نيامدش گفتار او سودمند ز مادر چو بشنيد طلخند پند

 همى از پى گو كنى داورى بمادر چنين گفت كز مهترى

 نه هر كس كه او مهتر او بهترست بسال ار برادر ز من مهترست

 آسمان كركسسته كه همسال او ب لشكر من فراوان كسستبدين 

 نه تخت و نه افسر نه گنج و كاله كه هرگز نجويند گاه و سپاه

 نه تخت بزرگى كسى را سپرد پدر گر بروز جوانى بمرد

 برآنى كه او را كنى پيش رو دلت جفت بينم همى سوى گو

 كنم مبادا كه نام پدر گم من از گل برين گونه مردم كنم

 كه بيزارم از گنبد الژورد يكى مادرش سخت سوگند خورد
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 ز يزدان و بر دل بياراستم اگر هرگز اين آرزو خواستم

 مشو تيز با گردش آسمان مبر زين سخن جز بنيكى گمان

 كس نگروىه نگر جز بيزدان ب كه آن را كه خواهد دهد نيكوى

 منت سودمنداگر نيست پند  من انداختم هرچ آمد ز پند

 جان كنيد ۀوزين پند من توش نگر تا چه بهتر ز كار آن كنيد

 همه پندها پيش ايشان براند و زان پس همه بخردان را بخواند

 كه بودند بادانش و پارسا كليد در گنج دو پادشا

 بپيش جهان ديدگان و مهان بياورد و كرد آشكارا نهان

 آن هر دو فرزند خواست همه كام سراسر بر ايشان ببخشيد راست

 كه اى نيكدل نامور يار نو چنين گفت زان پس بطلخند گو

 راىه سال و به سرافرازتر بد ب شنيدم كه جمهور چندى ز ماى

 نكرد ايچ ازان پيش تخت آرزوى پدرت آن گرانمايه نيكخوى

 نجست ايچ بر مهتران مهترى نه ننگ آمدش هرگز از كهترى

 كه من پيش كهتر ببندم كمر چنين دادگرنگر تا پسندد 

 ترا دل چرا شد ز بيداد شاد نگفتست مادر سخن جز بداد

 خردمند و برگشته گرد جهان ز لشكر بخوانيم چندى مهان

 راى و بگفتارشان بگرويمه ب ز فرزانگان چون سخن بشنويم

 برفتند و دلشان پر از جست و جوى ز ايوان مادر بدين گفت و گوى

 كزان پس ز گردان و ز پهلوان برين بر نهادند هر دو جوان

 بران سان كه باشد بدان بگرويم ز دانا و پاكان سخن بشنويم

 فرهنگ دلها بر افروختيمه ب كز ايشان همى دانش آموختيم

 ميانشان همى رفت هر گونه راى بيامد دو فرزانه رهنماى

 سندلى پيش روبود شاه در  همى خواست فرزانه گو كه گو
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 بفرزانگى هم خردمند بود هم آن كس كه استاد طلخند بود

 چنين تا دو مهتر گرفتند كين همى اين بران بر زد و آن برين

 تخت آن دو پيروز بخته نشسته ب نهاده بدند اندر ايوان دو تخت

 همى هر يكى از جهان بهر خواست دالور دو فرزانه بر دست راست

 بايوان چپ و راست بنشاندند را همه خواندندگرانمايگان 

 كه اى سرفرازان و مردانگان زبان بر گشادند فرزانگان

 كه داريد رسم پدرشان بياد ازين نامداران فرخ نژاد

 كه دانيد زين دو جوان پارسا كه خواهيد بر خويشتن پادشا

 بزرگان و بيدار دل بخردان فرو ماندند اندران موبدان

 بگفت دو فرزانه نيكبخت همى دو جوان بر دو تختنشسته 

 كزان كار جنگ آيد و داورى بدانست شهرى و هم لشكرى

 بيمه رنج و به خردمند ماند ب همه پادشاهى شود بر دو نيم

 آوا سخن گفت و بر پاى خاسته ب يكى ز انجمن سر بر آورد راست

 آيد بكارچه ياريم گفتن كه  كه ما از دو دستور دو شهريار

 بگوييم با يكدگر تن بتن بسازيم فردا يكى انجمن

 مگر شهر ياران بيابند كام و زان پس فرستيم يك يك پيام

 لبان پر ز باد و روان پر ز غم برفتند ز ايوان ژكان و دژم

 ز دست جهان ديده اندر گذشت بگفتند كين كار با رنج گشت

 بدخواه در پيشگاهدو دستور  برادر نديديم هرگز دو شاه

 بدانگه كه بر زد سر از كوه مهر ببودند يك شب پر آژنگ چهر

 هر آن كس كه رويشان بود زان كار بهر برفتند يك سر بزرگان شهر

 آرزوىسخن رفت هر گونه بى پر آواز شد سندلى چار سوى

 يكى سوى طلخند بد رهنماى گو بود راىه يكى را ز گردان ب
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 نگشتند همراى و با هم گروه گفتارشان شد ستوهزبانها ز 

 سپاهى و شهرى همه تن بتن پراگنده گشت آن بزرگ انجمن

 زبان را ز گو پر ز دشنام كرد يكى سوى طلخند پيغام كرد

 كه از شاه جان را ندارم دريغ دگر سوى گو رفت با گرز و تيغ

 بدان نيكخواهى و آن يكدلى پر آشوب شد كشور سندلى

 چو فرمان دو گردد نماند بجاى خردمند گويد كه در يك سراى

 جنگ ساختن گو و طلخند

 كه هر برزنى با يكى پيش رو پس آگاهى آمد بطلخند و گو

 نبايد كه دارند شاهان روا همه شهر ويران كنند از هوا

 همى داشتندى شب و روز پاس ببودند زان آگهى پر هراس

 و پهلوان لشكربرفتند بى جوان چنان بد كه روزى دو شاه

 پر آژنگ روى و پر از جنگ سر زبان برگشادند يك با دگر

 كز اندازه بگذشت ما را سخن طلخند گفت اى برادر مكنه ب

 كه فرزانگان آن نبينند روى بتا روى برخيره چيزى مجوى

 برادر ورا چون يكى بنده بود شنيدى كه جمهور تا زنده بود

 يكى خرد را گاه نتوان سپرد من ماندم خوار و خردبمرد او و 

 نيارست جستن كسى جاى اوى جهان پر ز خوبى بد از راى اوى

 بشاهى ورا خواندند انجمن برادر ورا همچو جان بود و تن

 نكردى بماى اندرون كس نگاه اگر بودمى من سزاوار گاه

 بشنويمز فرزانگان نيك و بد  بر آيين شاهان گيتى رويم

 تو گويى كه من كهترم بهترم من از تو بسال و خرد مهترم

 مكن روى كشور پر از گفت و گوى مكن ناسزا تخت شاهى مجوى
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 افسون بزرگى نجستست كسه ب چنين پاسخ آورد طلخند پس

 ز تخمى كه او كشت بر يافتم من اين تاج و تخت از پدر يافتم

 شمشير دارم نگاهه ازين پس ب همه پادشاهى و گنج و سپاه

 اگر آمنى تخت را رزم جوى ز جمهور و ز ماى چندين مگوى

 شهر اندرون رزمساز آمدنده ب سرانشان پر از جنگ باز آمدند

 بدرگاه شاهان نهادند روى سپاهى و شهرى همه جنگجوى

 گو بود دل رهنماىه دگر را ب طلخند كردند راىه گروهى ب

 يكى را نبود اندر آن شهر راه در هر دو شاهبرآمد خروش از 

 نبودش بجنگ دليران درنگ نخستين بياراست طلخند جنگ

 سپه را همه ترگ و جوشن بداد سر گنجهاى پدر برگشاد

 دل مرد بخرد بدو نيم شد همه شهر يك سر پر از بيم شد

 كرا بركشد زين دو مهتر زمان كه تا چون بود گردش آسمان

 دمادم بيامد ز هر سو سپاه آگاه شد زين دو شاههمه كشور 

 بخون ريختن چنگها را بشست بپوشيد طلخند جوشن نخست

 همى داد جان پدر را درود بياورد گو نيز خفتان و خود

 همى پشت پيالن بياراستند بدان تندى از جاى برخاستند

 تو گفتى همى راه جويد زمين پيل زين ۀنهادند بر كوه

 همه گوش پر ناله كّر ناى پر زنگ و هندى دراى همه دشت

 همه بهر بيشى نهاده روان لشكر گه آمد دو شاه جوانه ب

 ز گرد سپه چشمها تيره شد سپهر اندران رزمگه خيره شد

 ز دو رويه آواز رويينه خم بر آمد خروشيدن گاو دم

 تو گفتى زمين كوه شد يك سره بياراست با ميمنه ميسره

 دو شاه سرافراز بر پشت پيل لشكر كشيدند صف بر دو ميلدو 
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 يكى پيكرش ببر و ديگر هماى درفشى درفشان بسر بر بپاى

 سپردار و شايسته كارزار پياده بپيش اندرون نيزه دار

 هوا ديد چون پشت جنگى پلنگ نگه كرد گو اندران دشت جنگ

 پند دادن گو طلخند را 

 گرد اندرون نيزه بد رهنمونه ب خون همه كام خاك و همه دشت

 ز خشم او دو چشم خرد را بدوخت به طلخند هر چند جانش بسوخت

 كزان مهتران او بدى پيش رو گزين كرد مردى سخنگوى گو

 كه بيداد جنگ برادر مجوى كه رو پيش طلخند و او را بگوى

 تو باشى بدان گيتى آويخته كه هر خون كه باشد برين ريخته

 بگفتار بدگوى غّره مشو يكى گوش بگشاى بر پند گو

 نكوهش بود در جهان يادگار نبايد كه از ما بدين كارزار

 كنام پلنگان و شيران شود كه اين كشور هند ويران شود

 بيداد بر خيره خون ريختنه ب بپرهيز ازين جنگ و آويختن

 ز فام خرد گردن آزاد كن دل من بدين آشتى شاد كن

 ترا باد چندانك خواهى زمين ازين مرز تا پيش درياى چين

 ترا بر سر خويش افسر كنيم همه مهر با جان برابر كنيم

 رنجه كه اين تخت و افسر نيرزد ب ببخشيم شاهى بكردار گنج

 پراگندن گرد كرده رمه و گر چند بيداد جويى همه

 بود همين را بدان سر پژوهش بدين گيتى اندر نكوهش بود

 كه بيداد را نيست با داد پاى مكن اى برادر به بيداد راى

 پيغام شاه از در پند شده ب فرستاده چون پيش طلخند شد

 كه در جنگ چندين بهانه مجوى چنين داد پاسخ كه او را بگوى
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 نه مغز تو از دوده ما نه پوست برادر نخوانم ترا من نه دوست

 چو آهنگ جنگ دليران كنى همه پادشاهى تو ويران كنى

 بهرام روز اورمزد توانده ب همه بدسگاالن بنزد تواند

 كه بدنام و بدگوهر و بد خويى گنهكار هم پيش يزدان تويى

 آفرينه تو باشى بنفرين و من ب ز خونى كه ريزند زين پس بكين

 هم اين مرزبانى و اين تخت عاج و ديگر كه گفتى ببخشيم تاج

 مرا مرز بخشى و يارى كنى كه تو شهريارى كنىهر آنگه 

 و گر چشم بر تاج شاه افگنم نخواهم كه جان باشد اندر تنم

 زر آژدهه هوا شد چو ديبا ب كنون جنگ را بر كشيدم رده

 نداند كنون گو ركيب از عنان ز تير و ز ژوپين و نوك سنان

 كنمهمه لشكرش را خروشان  بر آورد گه بر سر افشان كنم

 كه سير آيد از جنگ جنگى پلنگ جنگه بران سان سپاه اندر آرم ب

 سپاهش ببينند هر سو شكست بيارند گو را كنون بسته دست

 نپوشد كسى جوشن كارزار كه از بندگان نيز با شهريار

 بيامد همه يك بيك ياد كرد چو پاسخ شنيد آن خردمند مرد

 را راى پاسخ نديد كه طلخند غمى شد دل گو چو پاسخ شنيد

 ز پاسخ فراوان سخنها براند پر انديشه فرزانه را پيش خواند

 كار با من بگوى ۀيكى چار بدو گفت كاى مرد فرهنگ جوى

 روان را گذر بر جهانداورست سرست تنهمه دشت خونست و بى

 بما بازماند بد روزگار نبايد كزين جنگ فرجام كار

 نبايد ترا پند آموزگار بدو گفت فرزانه كاى شهريار

 بجنگ برادر درشتى مكن گر از من همى باز جويى سخن

 گوىسرافراز بادانش و نرم تيز نزديك اوى اىفرستاده
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 بگردد مگر او ازين جنگ رام ببايد فرستاد و دادن پيام

 تو جان برادر گزين كن ز گنج بدو ده همه گنج نابرده رنج

 دينار با او مكن داورىه ب انگشترىچو باشد ترا تاج و 

 بدين زودى او را سر آيد زمان نگه كردم از گردش آسمان

 يكى را نديدم بدو راى و مهر ز گردنده هفت اختر اندر سپهر

 نبايد گرفتن خود اين كار تنگ تبه گردد او هم بدين دشت جنگ

 بدان تات بد دل نخواند سپاه مگر مهر شاهى و تخت و كاله

 رنجه بده تا نباشد روانش ب دگر هرچ خواهد ز اسب و ز گنج

 بكار سپهرى تواناترى تو گر شهريارى و نيك اخترى

 دگر باره راى نو افگند بن ز فرزانه بشنيد شاه اين سخن

 گوىگزين كرد نيك اخترى چرب ز درد برادر پر از آب روى

 رنجست گوبگويش كه پر درد و  بدو گفت گو پيش طلخند شو

 همى خواهد از داور كردگار ازين گردش رزم و اين كارزار

 بتابى ز جنگ برادر تو چهر كه گرداند اندر دلت هوش و مهر

 جان تاريك تستۀ فروزند كو بنزديك تست اىفرزانهه ب

 كه چون خواهد اين كار بيداد رفت بپرس از شمار ده و دو و هفت

 از گردش چرخ بر نگذرىهم  اگر چند تندى و كنداورى

 جهانى پر از مردم ريمنست همه گرد بر گرد ما دشمنست

 كه تنگست از ايشان بما بر زمين همان شاه كشمير و فغفور چين

 هم از نامداران پر خاشجوى نكوهيده باشيم ازين هر دو روى

 چرا ساخت طلخند و گو رزمگاه كه گويند كز بهر تخت و كاله

 همان از گهر پاكزاده نيند نيند ههمنژاد گوهر مگره ب

 درفشان كنى جان تاريك من ز لشكر گر آيى بنزديك من



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  144
 

 
 

 

 رنجه ببخشم نمانم كه مانى ب ز دينار و ديبا و از اسب و گنج

 بيابى همان ياره و تخت عاج هم از دست من كشور و مهر و تاج

 نيستمگر آرزويت جز از جنگ  ز مهر برادر ترا ننگ نيست

 بفرجام زين بد پشيمان شوى اگر پند من سربسر نشنوى

 بنزديك طلخند تيره روان فرستاده آمد چو باد دمان

 ز شاهّى و ز گنج و دينار و چيز بگفت آنچ بشنيد و بفزود نيز

 خردمندى و راى و ديدار اوى چو بشنيد طلخند گفتار اوى

 نيامد فرازبگفت برادر  ازان كآسمان را دگر بود راز

 كه هرگز مبادى جز از چاره جوى چنين داد پاسخ كه گو را بگوى

 تنت سوخته ز آتش هيربد بريده زوانت بشمشير بد

 نبينم جز از چاره بازار تو شنيدم همه خام گفتار تو

 تو خود كيستى زين بزرگ انجمن چگونه دهى گنج و شاهى بمن

 تا آب و ماهى مراست ز خورشيد توانايى و گنج و شاهى مراست

 دراز آمدست هاىكت انديشه همانا زمانت فراز آمدست

 ز آورد مردان و پيكار پيل سپاه ايستاده چنين بر دو ميل

 رزم آمدى چيست راى درنگه ب بياراى لشكر فراز آر جنگ

 كه روزت ستاره ببايد شمرد چنان بينى اكنون ز من دستبرد

 پيشت نشيبه چو ديدى كه آمد ب فريبندانى جز افسون و بند و 

 نخواند ترا دانشى نيكبخت دور و ز تاج و تخت اىاز انديشه

 همه پاسخ پادشا كرد ياد فرستاده آمد سرى پر ز باد

 فرستاده آمد همى زين بدوى چنين تا شب تيره بنمود روى

 يكى كنده كندند پيش سپاه فرود آمدند اندران رزمگاه

 بدين گونه تا رامش اندر گذشت گشت بر گرد دشتطاليه همى 
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 جنگ گو و طلخند

 زمين شد بكردار درياى آب چو برزد سر از برج شير آفتاب

 بگسترد بر كشور الژورد يكى چادر آورد خورشيد زرد

 هم آواز كوس از دو پرده سراى بر آمد خروشيدن كّر ناى

 ميسره بر كشيدسپه ميمنه  درفش دو شاه نو آمد به ديد

 دو دستور فرزانه در پيش شاه دو شاه سرافراز در قلبگاه

 آواز با پيش روه كه گويد ب خويش فرمود گو ۀفرزانه ب

 كشيده همه تيغهاى بنفش كه بر پاى داريد يك سر درفش

 نبايد كه جنبد پياده ز جاى يكى از يالن پيش منهيد پاى

 نباشد خردمند يا مرد سنگ كه هر كس كه تندى كند روز جنگ

 آوردگاهه چگونه خرامد ب ببينم كه طلخند با اين سپاه

 ز رخشنده خورشيد تا تيره خاك نباشد جز از راى يزدان پاك

 نبود ايچ ازين پندها سودمند ز پند آزموديم و ز مهر چند

 مرا بر دهد گردش هور و ماه گر ايدونك پيروز گردد سپاه

 كه يابيد خود گنج آراسته پى خواستهمريزيد خون از 

 كه اسب افگند تيز بر قلبگاه وگر نامدارى بود زين سپاه

 نبايد كه بر وى فشانند گرد چو طلخند را يابد اندر نبرد

 ببايد شدن تنگ بسته ميان نيايش كنان پيش پيل ژيان

 ز راى تو آرايش جان كنيم خروشى بر آمد كه فرمان كنيم

 چنين گفت با پاسبانان گاه طلخند پيش سپاه و زان روى

 دهد گردش اختر نيك بر گر ايدونك باشيم پيروزگر

 بيزدان پناهيم و دم در كشيم همه تيغها كينه را بر كشيم
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 نه با او سخن نيز گفتن درشت چو يابيد گو را نبايدش كشت

 بپيش من آريد بسته دو دست بگيريدش از پشت آن پيل مست

 بر آمد ز دهليز پرده سراى همانگه خروشيدن كّر ناى

 تو گفتى سپهر روان بازگشت همه كوه و دريا پر آواز گشت

 ندانست كس پاى گيتى ز سر ز بس نعره و چاك و چاك تبر

 همى دامن اندر كشيد آفتاب ز رخشنده پيكان و پّر عقاب

 اندروندر و دشت بد زير خون  زمين شد بكردار درياى خون

 براندند هر دو ز قلب سپاه دو پيل ژيان شاهزاده دو شاه

 كه از باد ژوپين من دور شو بر آمد خروشى ز طلخند و گو

 نگه دار ز آواز من جاى خويش بجنگ برادر مكن دست پيش

 چو درياى خون شد سراسر زمين همى اين بدان گفت و آن هم بدين

 بگشتند پيرامن كارزار يالنى كه بودند خنجرگزار

 همى خون و مغز اندر آمد بجوى ز زخم دو شاه آن دو پر خاشجوى

 و ز اندازه آويزش اندر گذشت برين گونه تا خور ز گنبد بگشت

 كه اى جنگسازان و گردان نو خروش آمد از دشت و آواز گو

 مداريد ازو كينه در كارزار هر آن كس كه خواهد ز ما زينهار

 چو تنها بماند نسازد درنگ برادر بترسد ز جنگ بدان تا

 بسى كشته شد در دم كارزار بسى خواستند از يالن زينهار

 آواز چندى بخوانده گو او را ب چو طلخند بر پيل تنها بماند

 ايوان و ديوان خويشه نگه كن ب ايوان خويشه كه رو اى برادر ب

 نامدار انجمنازان تيغ زن  نيابى همانا بسى زنده تن

 وزو دار تا زنده باشى سپاس همه خوب كارى ز يزدان شناس

 نه هنگام رايست و روز درنگ كه زنده برفتى تو از پيش جنگ
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 شد از ننگ پيچان و پر آب روى چو بشنيد طلخند آواز اوى

 فراز آمدندش ز هر سو سپاه بمرغ آمد از دشت آوردگاه

 سپاهش شد آباد و با كام و شاد در گنج بگشاد و روزى بداد

 بياراست او را چنانچون سزيد سزاوار خلعت هر آن كس كه ديد

 دل جنگجوى از غم آزاد گشت بدينار چون لشكر آباد گشت

 كه اى تخت را چون بپاليز خو پيامى فرستاد نزديك گو

 زنار افسون مبنده دلت را ب گزندبر آنى كه از من شدى بى

 روان آژده چشمها دوخته ناگهان سوختهآتش شوى ه ب

 دلش را ز مهر برادر بشست چو بشنيد گو آن پيام درشت

 فرزانه گفت اين شگفتى ببينه ب دلش زان سخن گشت اندوهگين

 تويى از پدر تخت را يادگار بدو گفت فرزانه كاى شهريار

 هم از تاج داران تواناترى ز دانش پژوهان تو داناترى

 ز گردنده خورشيد و تابنده ماه درستست و گفتم بشاه مرا اين

 بگردد چو مار اندرين تيره خاك كه اين نامور تا نگردد هالك

 بپيوند و آزرم او را بجوى بپاسخ تو با او درشتى مگوى

 كه او با شتابست و ما با درنگ اگر جنگ سازد بسازيم جنگ

 سخنها براند بخوبى فراوان سپهبد فرستاده را پيش خواند

 كه چندين درشتى و تندى مجوى بدو گفت رو با برادر بگوى

 پدر نامور بود و تو نامدار درشتى نه زيباست با شهريار

 تو دورى نجويى ز پيوند من مرا اين درستست كز پند من

 كه تو نامور باشى و نامجوى و ليكن مرا ز آنك هست آرزوى

 سخنها كه جانم برو مايلست بگويم همه آنچ اندر دلست

 ز آسانى و راى و راه خرد ترا سر بپيچيد ز دستور بد
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 كه گيتى سراسر فسونست و باد مگوى اى برادر سخن جز بداد

 ز گنج و ز مردان خسرو پرست سوى راستى ياز تا هرچ هست

 ببيند روان بدانديش تو فرستم همه سر بسر پيش تو

 مباد آنك از جان تو شاد نيست نيستكه اندر دل من جز از داد 

 اگر بشنود مهتر خويش كام برينست رايم كه دادم پيام

 بخوبى و پيوندت آهنگ نيست ور ايدونك رايت جز از جنگ نيست

 كه بايد سپاه مرا كشورى بسازم كنون جنگ را لشكرى

 سپه را همه پيش دريا بريم ازين مرز آباد ما بگذريم

 برين جنگ جويان ببنديم راه سازيم گرد سپاهيكى كنده 

 سراسر سر اندر شتاب افگنيم ز دريا بكنده در آب افگنيم

 ز كنده نباشد و را راه جست بدان تا هر آن كس كه بيند شكست

 بريزيم خون اندرين جاى تنگ ز ما هرك پيروز گردد بجنگ

 آوريممبادا كه شمشير و تير  سپه را همه دستگير آوريم

 بروبر سخنهاى گو كرد ياد فرستاده برگشت و آمد چو باد

 ز لشكر هر آن كس كه بد پيش رو چو طلخند بشنيد گفتار گو

 سزاوار هر جاى بنشاندند بفرمود تا پيش او خواندند

 همه رازها برگشاد از نهفت همه پاسخ گو بديشان بگفت

 كر دست گوبدريا كه انديشه  بلشكر چنين گفت كين جنگ نو

 كه انديشه او بجاى آوريم چه بينيد و اين را چه راى آوريم

 نپيچيد سر را ز داد اندكى اگر بود خواهيد با من يكى

 چو در جنگ لشكر بود همگروه اگر جنگ جويم چه دريا چه كوه

 از آواز رو به نترسد پلنگ اگر يار باشيد با من بجنگ

 گيتى بيابند كام بزرگ ز هر آن كس كه جويند نام بزرگ
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 به از زنده دشمن بدو شادكام جهانجوى اگر كشته گردد بنام

 همى از پى سودمندى كند هر آن كس كه در جنگ تندى كند

 پرستنده و اسب آراسته بيابيد چندان ز من خواسته

 هر شهر بر ما كنند آفرينه ب ز كشمير تا پيش درياى چين

 يكايك نهادند بر خاك روى اوىبپاسخ همه مهتران پيش 

 ببينى كنون گردش روزگار كه ما نام جوييم و تو شهريار

 بار دیگر رزم کردن گو و طلخند و مردن طلخند بر پشت پیل

 ز لشكر همه كشور آمد بجوش ز درگاه طلخند بر شد خروش

 و زان پس سپاه گو آمد پديد سپه را همه سوى دريا كشيد

 كه بودند با يكدگر كينه خواه آن دو شاه برابر فرود آمدند

 چو شد ژرف آب اندر انداختند ساختند اىبگرد اندرون كنده

 سواران همه بر لب آورده كف دو لشكر برابر كشيدند صف

 كشيدند نزديك دريا بنه بياراست با ميسره ميمنه

 نهادند بر پشت پيالن دو زين دو شاه گرانمايه پر درد و كين

 شده هر يكى لشكر آراى خويش بقلب اندرون ساخته جاى خويش

 ز بس نيزه و پر نيانى درفش زمين قار شد آسمان شد بنفش

 ز ناليدن بوق و آواى كوس هوا شد ز گرد سپاه آبنوس

 نهنگ اندرو خون خروشد همى تو گفتى كه دريا بجوشد همى

 تيره ميغ ز دريا بر آمد يكى ز زخم تبرزين و گوپال و تيغ

 چنان شد كه كس نيز كس را نديد چو بر چرخ خورشيد دامن كشيد

 بخاك اندرون الله كارد همى تو گفتى هوا تيغ بارد همى

 كه كركس نيارست بر سر گذشت ز افگنده گيتى بران گونه گشت
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 دگر سر بريده فگنده نگون كنده درون پر ز خونه گروهى ب

 سپاه اندر آمد همى فوج فوج موجز دريا همى خاست از باد 

 همه نعل اسبان ز خون پر ز گل همه دشت مغز و جگر بود و دل

 زمين ديد برسان درياى نيل نگه كرد طلخند از پشت پيل

 راه و به آب آرزومند گشته ب همه باد بر سوى طلخند گشت

 نه آرام ديد و نه راه گريز ز باد و ز خورشيد و شمشير تيز

 همه كشور هند گو را سپرد زين زّرين بخفت و بمردبران 

 ز كّمى بود دل پر از درد و خشم ببيشى نهادست مردم دو چشم

 ز گيتى همه شادمانى گزين نه آن ماند اى مرد دانا نه اين

 رنجه همان گنج گيتى نيرزد ب اگر چند بفزايد از رنج گنج

 دار نونديد آن درفش سپه ز قلب سپه چون نگه كرد گو

 بگردد بجويد همه ميل ميل سوارى فرستاد تا پشت پيل

 كزو بود روى سواران بنفش ببيند كه آن لعل رخشان درفش

 شد ز گرد گونمگر چشم من تيره كجا شد كه بنشست جوش نبرد

 درفش سر نامداران نديد سوار آمد و سربسر بنگريد

 شاهجوىسواران كشور همه  همه قلبگه ديد پر گفت و گوى

 سخنها همه پيش او كرد ياد فرستاده بر گشت و آمد چو باد

 پياده همى رفت گريان دو ميل سپهبد فرود آمد از پشت پيل

 دل لشكر از درد پژمرده ديد بيامد چو طلخند را مرده ديد

 بجايى برو پوست خسته نديد سراپاى او سربسر بنگريد

 برش سوگوار و نژندنشست از  خروشان همه گوشت بازو بكند

 برفتى پر از درد و خسته روان همى گفت زار اى نبرده جوان

 و گر نه نزد بر تو بادى درشت ترا گردش اختر بد بكشت
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 تو رفتى و مسكين دل مادرت بپيچيد ز آموزگاران سرت

 نيامد ترا پند من سودمند بخوبى بسى راندم با تو پند

 جهانجوى طلخند را مرده ديد چو فرزانه گو بد آنجا رسيد

 خروش سواران بران پهن دشت برادرش گريان و پر درد گشت

 همى گفت زار اى جهاندار نو خروشان بغلتيد در پيش گو

 بگو گفت كاى شهريار بلند ازان پس بياراست فرزانه پند

 چنين رفت و اين بودنى كار بود ازين زارى و سوگوارى چه سود

 كه طلخند بر دست تو كشته نيست آفرينت يكيستسپاس از جهان 

 ز كيوان و بهرام و خورشيد و ماه همه بودنى گفته بودم بشاه

 كه بر خويشتن بر سر آرد زمان رزم اين جوانه كه چندان بپيچد ب

 بنادانى و تيزى اندر گذشت كنون كار طلخند چون باد گشت

 بر تو دارند چشمسراسر همه  سپاهست چندان پر از درد و خشم

 خرد را بآرام دل كام ده بيارام و ما را تو آرام ده

 پر از درد و گريان پياده براه كه چون پادشا را ببيند سپاه

 فرومايه گستاخ گردد بروى بكاهدش نزد سپاه آبروى

 كه از گرد يكباره گردد تباه بكردار جام گالبست شاه

 ز لشكر بر آمد بلندخروشى  ز دانا خردمند بشنيد پند

 مباشيد يك تن بدين رزمگاه كه اى نامداران و گردان شاه

 همه آفرين باد بر آن و اين كه آن لشكر اكنون جدا نيست زين

 وزين بر منش يادگار منيد همه پاك در زينهار منيد

 بمژگان بسى خون دل بر فشاند ازان پس چو دانندگانرا بخواند

 بديشان بگفت آنچ ازو هم شنود داده بودز پند آنچ طلخند را 

 ز زّر و ز پيروزه و خوب ساج يكى تخت تابوت كردش ز عاج
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 شد آن نامور نامبردار هند بپوشيد رويش بچينى پرند

 سر تنگ تابوت كردند خشك كافور و مشكه قير و به دبق و به ب

 منزل فراوان نمانده راه و به ب و زان جايگه تيز لشكر براند

 آگاهی یافتن مادر طلخند از مرگ پسر و سوگ کردن از بهر او

 بشد مادر از خواب و آرام و خورد چو شاهان گزيدند جاى نبرد

 بتلخى همى روز بگذاشتى هميشه بره ديدبان داشتى

 نگه كرد بينا دل از ديده گاه چو از راه برخاست گرد سپاه

 مگر تاج طلخند و پيلكه بيند  بنگريد از دو ميل بانهمى ديده

 همه روى كشور سپه گستريد ز باال درفش گو آمد پديد

 سوارى بر افگند از ديده گاه نيامد پديد از ميان سپاه

 گو و هرك بودند با او گروه كه لشكر گذر كرد زين روى كوه

 نه آن نامداران زرينه كفش نه طلخند پيدا نه پيل و درفش

 ديوار بر زد سرشه فراوان ب مادرشز مژگان فرو ريخت خون 

 كه تيره شد آن فّر شاهنشهى مام آگهىه ازان پس چو آمد ب

 گو در سپرده سر گاه شاهى ب جهاندار طلخند بر زين بمرد

 بگنجور گنج آتش اندر فگند همى جامه زد چاك و رخ را بكند

 بخون اندرون غرقه گشته سرش ايوان او شد دمان مادرشه ب

 ازان پس بلند آتشى بر فروخت كاخ و تاج بزرگى بسوختهمه 

 ازان سوگ پيدا كند دين هند يين هنده آكه سوزد تن خويش ب

 بر انگيخت آن باره تيز رو گوه چو از مادر آگاهى آمد ب

 پر از خون مژه خواهش اندر گرفت بيامد ورا تنگ در بر گرفت

 زين كارزار گناهيمكه ما بى بدو گفت كاى مهربان گوش دار
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 نه گردى گمان برد زين انجمن نه من كشتم او را نه ياران من

 ورا گردش اختر بد بكشت كه خود پيش او دم توان زد درشت

 ز چرخ بلند آيدت سرزنش بدو گفت مادر كه اى بدكنش

 نخواند ترا نيكدل نيكبخت برادر كشى از پى تاج و تخت

 نشايد كه بر من شوى بدگمان مهربانچنين داد پاسخ كه اى 

 نمايم ترا كار شاه و سپاه بيارام تا گردش رزمگاه

 كرا بود در سر خود اين گفت و گوى كه يارست شد پيش او رزمجوى

 شب و روز و گردان سپهر آفريد دادار كو داد و مهر آفريده ب

 كالهنه اسب و نه گرز و نه تخت و  كزين پس نبيند مرا مهر و گاه

 ز تندى دلت پر مدارا كنم مگر كين سخن آشكارا كنم

 كه مردم رهايى نيابد ازان كه او را بدست كسى بد زمان

 و گر جان بپوشد بپوالد ترگ كه يابد بگيتى رهايى ز مرگ

 بگيتى كسى يك نفس نشمرد چنان شمع رخشان فرو پژمرد

 كوراست كامدادار دارنده ه ب و گر چون نمايم نگردى تو رام

 بسوزم ز بهر بدانديش را آتش بر خويش راه كه پيشت ب

 دريغ آمدش برز و باالى گو چو بشنيد مادر سخنهاى گو

 كه چون مرد بر پيل طلخند شاه بدو گفت مادر كه بنماى راه

 پر آتش دلم پر مدارا شود مگر بر من اين آشكارا شود

 ديده فرزانه را خواند پيشجهان  ايوان خويشه پر از درد شد گو ب

 ز مادر كه بر آتش آشفته بود بگفت آنچ با مادرش رفته بود

 انجمنگو و مرد فرزانه بى نشستند هر دو بهم راى زن

 نگردد بما راست اين آرزوى بدو گفت فرزانه كاى نيكخوى

 كجا نامدارى بود تيزوير ز هر سو بخوانيم برنا و پير
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 و زان تيزويران جوينده راى مرغ و ماى ز كشمير و ز دنبر و

 بگوييم با مرد جوينده راه ز دريا و از كنده و رزمگاه

 بازی شطرنج ساختن از بهر مادر طلخند

 بجايى كه بد موبدى پيش رو هر سو پراگند گوه سواران ب

 بدان نامور بارگاه آمدند سراسر بدرگاه شاه آمدند

 بزرگان دانا دل و بخردان جهاندار بنشست با موبدان

 كه چون رفت پيكار جنگ و سپاه صفت كرد فرزانه آن رزمگاه

 يكايك بگفتند با تيزوير ز دريا و از كنده و آبگير

 نه بر يكديگر برگشادند لب نخفتند ز ايشان يكى تيره شب

 جهان ديدگان خواستند آبنوس ز ميدان چو بر خاست آواز كوس

 دو مرد گرانمايه و نيكخوى چار سوى يكى تخت كردند از

 بروى اندر آورده روى سپاه همانند آن كنده و رزمگاه

 صفى كرد او لشكر كارزار بران تخت صد خانه كرده نگار

 دو شاه سرافراز با پيل و تاج پس آنگه دو لشكر ز ساج و ز عاج

 همه كرده آرايش كارزار پياده بديد اندرو با سوار

 مبارز كه اسب افگند بر سپاه پيالن و دستور شاهز اسبان و 

 يكى تيز و جنبان يكى با درنگ آيين جنگه همه كرده پيكر ب

 ز يك دست فرزانه نيك خواه بياراسته شاه قلب سپاه

 ز پيالن شده گرد همرنگ نيل ابر دست شاه از دو رويه دو پيل

 پاكيزه راىنشانده بر ايشان دو  دو اشتر بر پيل كرده بپاى

 كه پرخاش جويند روز نبرد زير شتر در دو اسب و دو مرده ب

 ز خون جگر بر لب آورده كف مبارز دو رخ بر دو روى دو صف
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 كجا بود در جنگ فرياد رس پياده برفتى ز پيش و ز پس

 نشستى چو فرزانه بر دست شاه چو بگذاشتى تا سر آوردگاه

 نرفتى نبودى ازين شاه پيش همان نيز فرزانه يك خانه بيش

 بديدى همه رزمگه از دو ميل سه خانه برفتى سرافراز پيل

 بر آورد گه بر دمان و دنان سه خانه برفتى شتر همچنان

 همى تاختى او همه رزمگاه نرفتى كسى پيش رخ كينه خواه

 برفتن نكردى كسى كّم و بيش ميدان خويشه همى راند هر يك ب

 آواز گفتى كه شاها بگرده ب شاه را در نبرد چو ديدى كسى

 رخ و اسب و فرزين و پيل و سپاه ازان پس ببستند بر شاه راه

 سپه ديد افگنده چين در بروى نگه كرد شاه اندران چار سوى

 چپ و راست و پيش و پس اندر سپاه ز اسب و ز كنده برو بسته راه            

 چنين يافت از چرخ گردان برات ماتشد از رنج و ز تشنگى شاه 

 گو آن شاه آزاده و نيكخوى ز شطرنج طلخند بد آرزوى

 پر از خون دل از بهر طلخند شاه بازى نگاهه همى كرد مادر ب

 بازى شطرنج داده دو چشمه ب نشسته شب و روز پر درد و خشم

 ز طلخند جانش پر از رنج بود شطرنج بوده همه كام و رايش ب

 بران درد شطرنج بودش پزشك هميشه همى ريخت خونين سرشك

 چنين تا سر آمد بروبر زمان بدين گونه بد تا چمان و چران

 چنان هم كه بشنيدم از باستان سر آمد كنون بر من اين داستان
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 گفتار اندر آوردن برزوی کلیه و دمنه را از هندوستان

 بدانگه كه بگشاد راز از نهفت نگه كن كه شادان برزين چه گفت

 كه نامش بماناد تا جاودان بدرگه شهنشاه نوشين روان

 كه درگه بديشان بياراستى ز هر دانشى موبدى خواستى

 بزرگان و كار آزموده سران پزشك سخنگوى و كنداوران

 كجا هر سرى را بدى افسرى ابر هر درى نامور مهترى

 نيرو رسيده سخنگوى بوده ب پزشك سراينده برزوى بود

 اىدر جهان شهره اىهر بهرهه ب اىز هر دانشى داشتى بهره

 بيامد بر نامور شهريار چنان بد كه روزى بهنگام بار

 پژوهنده و يافته يادگير چنين گفت كاى شاه دانش پذير

 روشن روانه همى بنگريدم ب من امروز در دفتر هندوان

 گياييست چينى چو رومى پرند چنين بد نبشته كه بر كوه هند

 بياميزد و دانش آرد بجاى كه آن را چو گرد آورد رهنماى

 اندر زمانسخنگوى گردد هم  گمانچو بر مرده بپراگند بى

 بپيمايم اين راه دشوار خوار كنون من بدستورى شهريار

 مگر كين شگفتى بجاى آورم بسى دانشى رهنماى آورم

 كه نوشين روان بر جهان پادشاست تن مرده گر زنده گردد رواست

 

 پادشاهی کسری نوشین روان 

 داستان کلیله و دمنه  – 8بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  مسکو (بر اساس نسخه  ه )شاهناممتن 
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 مگر آزمون را ببايد شدن بدو گفت شاه اين نشايد بدن

 هند آراىباشد بتنگر تا كه  ببر نامه من بر راى هند

 همه يارى از بخت بيدار خواه بدين كار با خويشتن يار خواه

 كه اين گفته رمزى بود در نهان اگر نو شگفتى شود در جهان

 رهنماى گمانكزو بايدت بى ببر هرچ بايد بنزديك راى

 ز چيزى كه بد در خور خسروان در گنج بگشاد نوشين روان

 ز مهر و ز افسر ز مشك و عبير و حريرز دينار و ديبا و خّز 

 راهه فرستاده برداشت آمد ب شتروار سيصد بياراست شاه

 سر بارها پيش او برگشاد بيامد بر راى و نامه بداد

 بدو گفت كاى مرد پاكيزه راى چو بر خواند آن نامه شاه راى

 همه لشكر و پادشاهى يكيست ز كسرى مرا گنج بخشيده نيست

 و زان روشنى بخت و آن دستگاه ز فّر و ز اورند شاهز داد و 

 كه گر مردگان را بر آرد ز خاك نباشد شگفت از جهاندار پاك

 يكى دارد اين راى را با تو دست كوه اندرون هرك هسته برهمن ب

 هم آن گنج و پر مايه گنجور من و فرخنده دستور من آراىبت

 مرا در كم و بيش تستبزرگى  بد و نيك هندوستان پيش تست

 يكى نامور چون ببايست جاى بيارا ستندش بنزديك راى

 همان پوشش نغز و گستردنى خورشگر فرستاد هم خوردنى

 بزرگان قنوج با بخردان برفت آن شب و راى زد با ردان

 پديد آمد آن شمع گيتى فروز چو بر زد سر از كوه رخشنده روز

 كسى كو بدانش بدى رهنماى راىپزشكان فرزانه را خواند 

 برفتند با او پزشكان گروه چو بر ز وى بنهاد سر سوى كوه

 بپيمود با دانشى رهنماى پياده همه كوهساران بپاى
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 ز پژمرده و آنچ رخشنده ديد گياها ز خشك و ز تر برگزيد

 همى بر پراگند بر مرده بر ز هر گونه دارو ز خشك و ز تر

 همانا كه سست آمد آن كيميا نگشت از گيايكى مرده زنده 

 ابر رنج او بر نيامد بجاى همه كوه بسپرد يك يك بپاى

 كه زنده است جاويد و فرمانرواست بدانست كان كار آن پادشاست

 هم از نامداران هم از رنج راه دلش گشت سوزان ز تشوير شاه

 بودز گفتار بيهوده آزرده  و زان خواسته نيز كآورده بود

 و سنگدل دانشكه آن مرد بى ز كار نبشته ببد تنگ دل

 كه بد بار آن رنج گفتار زشت چرا خيره بر باد چيزى نبشت

 كه اى كار ديده ستوده ردان چنين گفت زان پس بران بخردان

 كجا سر فرازد بدين انجمن كه دانيد داناتر از خويشتن

 پيريست ايدر كهنكه داننده  پاسخ شدند انجمن همسخنه ب

 بدانش ز هر مهترى بهترست بسال و خرد او ز ما مهترست

 كه اى نامداران روشن روان چنين گفت برزوى با هندوان

 مرا سوى او رهنمونى كنيد برين رنجها بر فزونى كنيد

 بدين كار باشد مرا دستگير مگر كان سخنگوى داناى پير

 دل سر پر از گفت و گوى پر انديشه ببردند برزوى را نزد اوى

 همه رنجها پيش او ياد كرد چو نزديك او شد سخنگوى مرد

 سخنها كه از كاردانان شنيد ز كار نبشته كه آمد پديد

 ز هر دانشى پيش او كرد ياد بدو پير دانا زبان برگشاد

 بدان آرزو تيز بشتافتم كه من در نبشته چنين يافتم

 ببايست ناچار ديگر شنيد چو زان رنجها بر نيامد پديد

 كه همواره باشد مر او را شكوه گيا چون سخن دان و دانش چو كوه
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 كه دانا بهر جاى با رامشست دانشستتن مرده چون مرد بى

 چو دانش نباشد بگردش مگرد زنده مرد گماندانش بود بىبه 

 گيا چو كليله ست و دانش چو كوه چو مردم ز دانايى آيد ستوه

 بيابى چو جويى تو از گنج شاه كتابى بدانش نماينده راه

 همه رنج بر چشم او باد شد چو بشنيد برزوى زو شاد شد

 بكردار آتش بپيمود راه برو آفرين كرد و شد نزد شاه

 كه تا جاى باشد تو بادى بجاى بيامد نيايش كنان پيش راى

 نام ستكليلههندى ه كه آن را ب كتابيست اى شاه گسترده كام

 دانش نماينده راهه راى و به ب مهرست با درج در گنج شاهه ب

 رنجه سپارد بمن گر ندارد ب بگنجور فرمان دهد تا ز گنج

 بپيچيد بر خويشتن چند گاه دژم گشت زان آرزو جان شاه

 نه اكنون نه از روزگار نخست برزوى گفت اين كس از ما نجسته ب

 اگر تن بخواهد ز ما يا روان نوشين روانو ليكن جهاندار 

 اگر سرفرازست اگر زير دست نداريم از و باز چيزى كه هست

 بدان تا روان بدانديش ما و ليكن بخوانى مگر پيش ما

 بخوان و بدان و ببين پيش و پس نگويد بدل كان نبشتست كس

 ندارم فزون ز آنچ گويى مدار بدو گفت برزوى كاى شهريار

 همى بود او را نماينده راه كليله بياورد گنجور شاه

 همه روز بر دل همى راندى هران در كه از نامه بر خواندى

 ز بر خواندى نيز تا بامداد ز نامه فزون زآنك بوديش ياد

 بدانش همى جان روشن بشست همى بود شادان دل و تن درست

 نبشتى نهاندرى از كليله  شاه جهانه چو زو نامه رفتى ب

 فرستاد نزديك نوشين روان بدين چاره تا نامه هندوان
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 كه درياى دانش بر ما رسيد بدين گونه تا پاسخ نامه ديد

 بدستورى بازگشتن بجاى ز ايوان بيامد بنزديك راى

 يكى خلعت هندويى ساختش چو بگشاد دل راى بنواختش

 شاهوار يكى طوق پر گوهر دو ياره بهاگير و دو گوشوار

 همه روى آهن سراسر پرند هم از شاره هندى و تيغ هند

 بسى دانش نو گرفته بياد بيامد ز قنوج برزوى شاد

 نيايش كنان رفت نزديك شاه ز ره چون رسيد اندر آن بارگاه

 بجاى گيا دانش آمد پديد بگفت آنچ از راى ديد و شنيد

 زنده كردكليله روان مرا  بدو گفت شاه اى پسنديده مرد

 ز چيزى كه بايد ببايد گزيد تو اكنون ز گنجور بستان كليد

 بگنجور بسيار ننمود رنج بيامد خرد يافته سوى گنج

 شاه چيزى نخواست ۀجز از جام درم بود و گوهر چپ و دست راست

 بر گاه كسرى خراميد تفت گرانمايه دستى بپوشيد و رفت

 آفرين كرد و بردش نمازبرو  چو آمد بنزديك تختش فراز

 و گوهر شاهوار بدرهكه بى بدو گفت پس نامور شهريار

 كسى را سزد گنج كو ديد رنج چرا رفتى اى رنج ديده ز گنج

 كه اى تاج تو برتر از چرخ ماه چنين پاسخ آورد برزو بشاه

 تخت مهى راه يافته بخت و به ب هر آنكس كه او پوشش شاه يافت

 ببيند مرا مرد ناسازگار جامه شهرياردگر آنك با 

 بماند رخ دوست با آب و رنگ دل بدسگاالن شود تار و تنگ

 كه ماند ز من در جهان يادگار يكى آرزو خواهم از شهريار

 گشايد برين رنج برزوى چهر چو بنويسد اين نامه بوزرجمهر

 بفرمان پيروز گر شهريار نخستين در از من كند يادگار
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 ز داننده رنجم نگردد نهان تا پس از مرگ من در جهانبدان 

 بر اندازه مرد آزاده خوست بدو گفت شاه اين بزرگ آرزوست

 سخن گر چه از پايگه برترست رنج تو اندر خورسته و ليكن ب

 كه اين آرزو را نشايد نهفت بوزرجمهر آن زمان شاه گفته ب

 در سر نامه كرد ز برزوى يك نويسنده از كلك چون خامه كرد

 نبود آن زمان خط جز پهلوى نبشت او بران نامه خسروى

 بدو ناسزا كس نكردى نگاه همى بود با ارج در گنج شاه

 ورا پهلوانى همى خواندند چنين تا بتازى سخن راندند

 خور روز بر ديگر اندازه كرد چو مامون روشن روان تازه كرد

 هر دانشى بر ميانه ببسته ب دل موبدان داشت و راى كيان

 بدين سان كه اكنون همى بشنوى تازى شد از پهلوىه كليله ب

 بدانگه كه شد در جهان شاه نصر تازى همى بود تا گاه نصره ب

 كه اندر سخن بود گنجور اوى گرانمايه بو الفضل دستور اوى

 نبشتند و كوتاه شد داورى بفرمود تا پارسى و درى

 بدانش خرد رهنماى آمدش و زان پس چو پيوسته راى آمدش            

 ازو يادگارى بود در جهان همى خواست تا آشكار و نهان

 همه نامه بر رودكى خواندند گزارنده را پيش بنشاندند

 بسفت اين چنين در آگنده را بپيوست گويا پراگنده را

 جاى بخشايشستچو ابله بود  بدان كو سخن راند آرايشست

 چو پيوسته شد جان و مغز آگند حديث پراگنده بپراگند

 زمان و زمين پيش او بنده باد جهاندار تا جاودان زنده باد

 كه دورى تو از روزگار درنگ از انديشه دل را مدار ايچ تنگ

 گهى با مراد و گهى با نهيب گهى بر فراز و گهى بر نشيب
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 ببودن ترا راه اميد نيست نيستازين دو يكى نيز جاويد 

 كه از خاك بر شد بگردان سپهر نگه كن كنون كار بوزرجمهر

 ابر بلنده همان كس كه بردش ب فراز آوريدش بخاك نژند
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 خشم گرفتن نوشین روان بر بزرگمهر و بند فرمودنش

 برفت از مداين ز بهر شكار چنان بد كه كسرى بدان روزگار

 پراكنده شد غرم و او مانده گشت همى تاخت با غرم و آهو بدشت

 درخت و گيا ديد و هم سايه ديد ز هامون بر مرغزارى رسيد

 ز بهر پرستش هم از بهر مهر بوزرجمهرهمى راند با شاه 

 بدان تا كند بر گيا چشم گرم فرود آمد از بارگى شاه نرم

 يكى خوب رخ ماند با شاه بس نديد از پرستندگان هيچ كس

 نهاده سرش مهربان بر كنار بغلتيد چندى بران مرغزار

 يكى بند بازو بدى پر گهر بازوى آن شاه بره هميشه ب

 يكى مرغ رفت از هوا سوى او جامه بازوى اوبرهنه شد از 

 بالين شاهه ز پرواز شد تا ب فرود آمد از ابر مرغ سياه

 كسى را بنزديك او بر نديد باز و نگه كرد و گوهر بديده ب

 همى گشت هر كس ز بهر شكار همه لشكرش گرد آن مرغزار

 نه بر گرد او بر كسى رهنمون همان شاه تنها بخواب اندرون

 سر درز آن گوهران بر دريد چو مرغ سيه بند بازوى بديد

 همان در خوشاب و ياقوت زرد چو بدريد گوهر يكايك بخورد

 همانگه ز ديدار شد ناپديد بخورد و ز بالين او بر پريد

 

 پادشاهی کسری نوشین روان

 داستان کسری با بوزرجمهر  – 9بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 فرو ماند از كار گردان سپهر دژم گشت زان كار بوزرجمهر

 نهيب زمانه بگيرد فريب و تنگى نشيبه بدانست كآمد ب

 كزان سان همى لب بدندان گزيد چو بيدار شد شاه و او را بديد

 خورش كرد بر پرورش بر شتاب گمانى چنان برد كو را بخواب

 كه پااليش طبع بتوان نهفت بدو گفت كاى سگ ترا اين كه گفت

 ز خاكست و ز باد و آتش تنم نه من اور مزدم و گر بهمنم

 نديد ايچ پاسخ جز از باد سرد كردجهاندار چندى زبان رنجه 

 ز شاه و ز كردار گردان سپهر بپژمرد بر جاى بوزرجمهر

 خردمند خامش بماند از نهيب كه بس زود ديد آن نشان نشيب

 سپه بود و اندر ميان شهريار همه گرد بر گرد آن مرغزار

 ز ره تا در كاخ نگشاد چشم نشست از بر اسب كسرى بخشم

 فرود آمد از باره چندى ژكيد دانا همى لب گزيدهمه ره ز 

 بداننده بر كاخ زندان كنند بفرمود تا روى سندان كنند

 ازو بر گسسته جهاندار مهر دران كاخ بنشست بوزرجمهر

 شاه نوشين روان ۀپرستند يكى خويش بودش دلير و جوان

 بگفتار با شاه گستاخ بود هر جاى با شاه در كاخ بوده ب

 شاه خورشيد چهر ۀز پرورد بپرسيد يك روز بوزرجمهر

 بياموز تا كوشش افزون كنى كه او را پرستش همى چون كنى

 چنان دان كه امروز شاه ردان پرستنده گفت اى سر موبدان

 زمين ز آبدستان مگر يافت نم چو از خوان برفت آب بگساردم

 مرا خواب و خوردكه گفتم سر آمد  نگه سوى من بنده زان گونه كرد

 مرا سست شد آبدستان بمشت جهاندار چون گشت با من درشت

 چنان چون كه بر دست شاه آب ريز بدو دانشى گفت آب آر خيز
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 همى ريخت بر دست او نرم نرم بياورد مرد جوان آب گرم

 تو با آب جو هيچ تندى مجوى بدو گفت كين بار بر دستشوى

 تو از ريختن آبدستان نكش خوشچو لب را بيااليد از بوى 

 بهنگام خوردن بياورد خوان چو روز دگر شاه نوشين روان

 بدان تا دگر بار بنهاد تشت پرستنده را دل پر انديشه گشت

 نه كم كرد ازان نيز و نه بر فزود چنان هم چو داناش فرموده بود

 نه نرم و نه از ريختن بر شتاب بگفتار دانا فرو ريخت آب

 كه گفت اين ترا گفت بوزرجمهر بدو گفت شاه اى فزاينده مهر

 كه بيند همى اين جهاندار شاه مرا اندرين دانش او داد راه

 كزان نامور جاه و آن آبروى بدو گفت رو پيش دانا بگوى

 بد گوهر و ناسزا داورىه ب چرا جستى از برترى كمترى

 و خسته روانبر خال شد تند  پرستنده بشنيد و آمد دوان

 چنين يافت زو پاسخ اندر نهفت ز شاه آنچ بشنيد با او بگفت

 فراوان بهست آشكار و نهان كه حال من از حال شاه جهان

 سخنها يكايك برو بر شمرد پرستنده برگشت و پاسخ ببرد

 ورا بند فرمود و تاريك چاه فراوان ز پاسخ بر آشفت شاه

 كه چون دارد آن كم خرد روزگار دگر باره پرسيد زان پيش كار

 بوزرجمهره بگفت آن سخنها ب پرستنده آمد پر از آب چهر

 كه روز من آسانتر از روز شاه چنين داد پاسخ بدو نيكخواه

 همه پاسخش كرد بر شاه ياد فرستاده برگشت و آمد چو باد

 ز آهن تنورى بفرمود تنگ ز پاسخ بر آشفت و شد چون پلنگ            

 هم از بند آهن نهفته سرش ز پيكان و ز ميخ گرد اندرش
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 دل از مهر دانا بيك سو كشيد بدو اندرون جاى دانا گزيد

 تنش پر ز سختى دلش پر شتاب نبد روزش آرام و شب جاى خواب

 ابا پيش كارش سخن در نهان چهارم چنين گفت شاه جهان

 و پاسخ بيار ببر زود پيغام كه يك بار نزديك دانا گذار

 كه از ميخ تيزست پيراهنت بگويش كه چون بينى اكنون تنت

 كه بشنيد زان مهتر خويش كام پرستنده آمد بداد آن پيام

 كه روزم به از روز نوشين روان چنين داد پاسخ بمرد جوان

 ز گفتار شد شاه را روى زرد چو برگشت و پاسخ بياورد مرد

 كه گفتار دانا بداند شنيد ز ايوان يكى راستگويى گزيد

 كه دژخيم بود اندران انجمن ابا او يكى مرد شمشير زن

 كه گر پاسخت را بود رنگ و بوى كه رو تو بدين بدنهانرا بگوى

 نمايد ترا گردش رستخيز و گر نه كه دژخيم با تيغ تيز

 تنورى پر از ميخ با بند و چاه كه گفتى كه زندان به از تخت شاه

 شد از درد دانا دلش پر ز درد بگفت آنچ بشنيد مرد بيامد

 كه ننمود هرگز بما بخت چهر بدان پاك دل گفت بوزرجمهر

 ببنديم هر دو بناكام رخت چه با گنج و تختى چه با رنج سخت

 گمانسر آيد همى نيك و بد بى نه اين پاى دارد بگيتى نه آن

 هراسان بوددل تاج داران  ز سختى گذر كردن آسان بود

 بر شاه گردن فراز آمدند خردمند و دژخيم باز آمدند

 دلش گشت زان پاسخ او فگار شنيده بگفتند با شهريار

 بدستورى پاك دل رهنماى ايوانش بردند زان تنگ جاىه ب

 پر آژنگ شد روى بوزرجمهر برين نيز بگذشت چندى سپهر

 تاريك شددو چشمش ز انديشه  گشت و باريك شد تردلش تنگ



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  167
 

 
 

 

 بفرسود ازان درد و در غم بسود چو با گنج رنجش برابر نبود

 فرستادن قیصر گوهردان سربسته و رهایی یافتن بزرگمهر به گفتن راز آن

 رسولى فرستاد نزديك شاه چنان بد كه قيصر بدان چندگاه

 يكى درج و قفلى برو استوار ابا نامه و هديه و با نثار

 فراوان بود پاك دل موبدان كنداوران و ردانكه با شاه 

 نهفته بگويند چيزى كه هست بدين قفل و اين درج نابرده دست

 جز از باژ چيزى كه آيين ماست فرستيم باژ ار بگويند راست

 بماند دل موبد تيزوير گر ايدونك زين دانش ناگزير

 نراند بدين پادشاهى سپاه نبايد كه خواهد ز ما باژ شاه

 تو پاسخ گزار آنچ آيدت كام برين گونه دارم ز قيصر پيام

 كه اين هم نباشد ز يزدان نهان فرستاده را گفت شاه جهان

 همان مرد پاكيزه راى آورم من از فّر او اين بجاى آورم

 رامش دل آراى و آزاد باشه ب يكى هفته ايدر ز مى شاد باش

 بزرگان و فرزانگان را بخواند ازان پس بران داستان خيره ماند

 اىكه سازد مر آن بند را چاره اىنگه كرد هر يك ز هر باره

 نگه كرد و هر موبدى بنگريد كليدبدان درج و قفلى چنان بى

 بنادانى خويش خستو شدند ز دانش سراسر بيك سو شدند

 غمى شد دل شاه نوشين روان چو گشتند يك انجمن ناتوان

 انديشه بوزرجمهره بيارد ب راز گردان سپهرهمى گفت كين 

 برو پر ز چين كرد و رخساره زرد شد از درد دانا دلش پر ز درد

 بفرمود تا جامه دستى ز گنج شهنشاه چون ديد ز انديشه رنج

 نشست شهنشاه كردند زين بياورد گنجور و اسبى گزين
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 نهفتكه رنجى كه ديدى نشايد  بنزديك دانا فرستاد و گفت

 كه آيد ز ما بر تو چندى گزند چنين راند بر سر سپهر بلند

 همى با تن خويش كردى ستيز زبان تو مغز مرا كرد تيز

 كزان بسته آمد دل تيزوير يكى كار پيش آمدم ناگزير

 نهاده برو قفل و مهرى ز مشك يكى درج زرين سرش بسته خشك

 نامبردار بوميكى موبدى  فرستاد قيصر بر ما ز روم

 كه اين راز پيدا كنيد از نهفت فرستاد گويد كه ساالر گفت

 بگويند فرزانگان جهان كه اين درج را چيست اندر نهان

 ببيند مگر جان بوزرجمهر بدل گفتم اين راز پوشيده چهر

 دلش پر شد از رنج و درد كهن چو بشنيد بوزرجمهر اين سخن

 بپيش جهان داور آمد نخست ز زندان بيامد سر و تن بشست

 گناهجهاندار پر خشم و او بى همى بود ترسان ز آزار شاه

 بدان سان كه پيغام خسرو شنود شب تيره و روز پيدا نبود

 بپوشيد روى شب تيره باز چو خورشيد بنمود تاج از فراز

 چو خورشيد رخشنده بد بر سپهر باختر نگه كرد بوزرجمهر

 ز دانندگان استوارى بجست را بشستآب خرد چشم دل ه ب

 چو چشمم ازين رنجها تيره گشت بدو گفت بازار من خيره گشت

 ز حالش بپرس ايچ نامش مخواه راهه نگه كن كه پيشت كه آيد ب

 همى رفت پويان زنى خوب چهر راه آمد از خانه بوزرجمهره ب

 سخن هرچ بر چشم او بد نهفت دانا بگفته خردمند بينا ب

 كه بپژوه تا دارد اين ماه شوى چنين گفت پرسنده را راه جوى

 كه شويست و هم كودك اندر نهفت زن پاك دامن بپرسنده گفت

 زنگام ۀبخنديد بر بار چو بشنيد داننده گفتار زن
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 بپرسيد چون ترجمانش بديد همانگه زنى ديگر آمد پديد

 دارى بدستو گر يك تنى باد  كه اى زن ترا بچه و شوى هست

 چو پاسخ شنيدى بر من مه ايست بدو گفت شويست اگر بچه نيست

 بيامد بر او بگفت و شنيد همانگه سديگر زن آمد پديد

 برين كش خراميدن و ناز تو كه اى خوب رخ كيست انباز تو

 نخواهم كه پيدا كنم نيز روى مرا گفت هرگز نبودست شوى

 تا چه انديشه افگند بننگر  چو بشنيد بوزرجمهر اين سخن

 چو بردند جوينده را نزد شاه راهه بيامد دژم روى تازان ب

 دل شاه كسرى غمى گشت سخت بفرمود تا رفت نزديك تخت

 بسى باد سرد از جگر بر كشيد كه داننده را چشم بينا نديد

 گناهكزو داشت آزار بر بى همى كرد پوزش از ان كار شاه

 همى كرد زان قفل و زان درج ياد زبان برگشادپس از روم و قيصر 

 كه تابان بدى تا بتابد سپهر بشاه جهان گفت بوزرجمهر

 قيصر و موبدان ۀفرستاد يكى انجمن بايد از بخردان

 بپيش بزرگان جوينده راه نهاده همى درج در پيش شاه

 روان مرا راستى پيشه داد نيروى يزدان كه انديشه داده ب

 نسايم بران قفل و آن درج دست درج اندرون هرچ هسته بگويم ب

 روان را ز دانش همى جوشنست اگر تيره شد چشم دل روشنست

 دلش تازه شد چون گل اندر بهار ز گفتار او شاد شد شهريار

 فرستاده و درج را پيش خواست از انديشه شد شاه را پشت راست

 پيش دانا نشاندبسى دانشى  همه موبدان و ردان را بخواند

 كه پيغام بگزار و پاسخ بخواه از ان پس فرستاده را گفت شاه

 سخنهاى قيصر همه كرد ياد چو بشنيد رومى زبان برگشاد
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 خرد بايد و دانش و نام و ننگ كه گفت از جهاندار پيروز جنگ

 بزرگى و دانايى و زور دست ترا فّر و برز جهاندار هست

 گو بر منش كو بود شاه جوى راه جوىهمان بخرد و موبد 

 و گر در جهان نيكخواه تواند همه پاك در بارگاه تواند

 ببينند بيدار دل سركشان همين درج با قفل و مهر و نشان

 چه چيزست و آن با خرد هست جفت بگويند روشن كه زير نهفت

 كه اين مرز دارند با باژ تاو تو باژ و ساوه فرستيم زين پس ب

 نخواهند ازين مرزها باژ نيز گر باز مانند ازين مايه چيز و

 زبان برگشاد آفرين گستريد چو دانا ز گوينده پاسخ شنيد

 سخن دان و با بخت و با داد باد كه همواره شاه جهان شاد باد

 روان را بدانش نماينده راه سپاس از خداوند خورشيد و ماه

 نيازمرا آز و او بىبدانش  نداند جز او آشكارا و راز

 غالفش بود ز آنچ گفتم برون درج اندرونه سه دّرست رخشان ب

 دگر آنك آهن نديدست جفت يكى سفته و ديگرى نيم سفت

 بياورد و نوشين روان بنگريد چو بشنيد داناى رومى كليد

 بحقه درون پرده پرنيان نهفته يكى حقه بد در ميان

 چنان هم كه داناى ايران بگفت سه گوهر بدان حقه اندر نهفت

 دوم نيم سفت و سيم نابسود نخستين ز گوهر يكى سفته بود

 بدان دانشى گوهر افشاندند همه موبدان آفرين خواندند

 دهانش پر از در خوشاب كرد كرد تابشهنشاه رخساره بى

 بپيچيد و رويش پر آژنگ شد ز كار گذشته دلش تنگ شد

 از ان پس كزو ديد مهر و وفا چندان جفاكه با او چرا كرد 

 روانش بدرد اندر آزرده يافت چو دانا رخ شاه پژمرده يافت
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 گذشته همه پيش كسرى بگفت بر آورد گوينده راز از نهفت

 گوهر و خواب شاه ۀاز انديش از ان بند بازوى و مرغ سياه

 ندارد پشيمانى و درد سود بدو گفت كين بودنى كار بود

 چه شاه و چه موبد چه بوزرجمهر آرد بد و نيك راى سپهر چو

 ببايدش بر تارك ما نبشت كشته اختر به ز تخمى كه يزدان ب

 هميشه ز درد و غم آزاد باد دل شاه نوشين روان شاد باد

 بدستور گردد دالراى گاه اگر چند باشد سرافراز شاه

 داد و بزممى و شادى و بخشش و  شكارست كار شهنشاه و رزم

 بورزد بدان همنشان راى خويش بداند كه شاهان چه كردند پيش

 ز آزرم گفتار و ز داد خواه ز آگندن گنج و رنج سپاه

 ز انديشه كدخدايى و گنج رنجه دل و جان دستور باشد ب

 گفتار اندر فرمان نوشین روان

 همو بود شاه و همو پهلوان چنين بود تا گاه نوشين روان

 سپهبد همو بود و بخرد همو همو بود جنگى و موبد همو

 جهان را بدستور نگذاشتى بهر جاى كار آگهان داشتى

 بد و نيك زو كس نكردى نهان ز بسيار و اندك ز كار جهان

 چنان بد كه برخاست بر پيش گاه ز كار آگهان موبدى نيكخواه

 همىببد نام آن كس نخوانى  كه گاهى گنه بگذرانى همى

 گنهكار اگر چند با پوزشست هم اين را دگر باره آويزشست

 كه آن كس كه خستو شود بر گناه بپاسخ چنين بود توقيع شاه

 ز دارو گريزان و ريزان سرشك چو بيمار زارست و ما چون پزشك

 زوان از پزشكى نخواهيم شست بيك دارو ار او نگردد درست



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  172
 

 
 

 

 بداد و دهش نيز توشه بدى دگر موبدى گفت انوشه بدى

 بيشه در آمد زمانى بخفته ب سپهدار گرگان برفت از نهفت

 همى باز گردد ز بهر بنه بنه برد از گيل و او برهنه

 نيازكه هستيم از ان لشكرى بى بتوقيع پاسخ چنين داد باز

 ز بد خويشتن را ندارد نگاه كجا پاسپانى كند بر سپاه

 نشست و خور و خواب با موبدان جاوداندگر گفت انوشه بدى 

 كه گنجش ز گنج تو افزونترست يكى نامور مايه دار ايدرست

 كه از فّره پادشاهى ماست چنين داد پاسخ كه آرى رواست

 گزندانوشه بدى و ز بدى بى دگر گفت كاى شهريار بلند

 اندبسى شير خواره درو برده انداسيران رومى كه آورده

 ز دست اسيران نبايد شمرد توقيع گفت آنچه هستند خرده ب

 نيازبدل شاد و ز خواسته بى سوى مادرانشان فرستيد باز

 زره همى باز خرند خويشان ب نبشتند كز روم صد مايه ور

 هر مايه دارى يكى مايه كاسه ب اگر باز خرند گفت از هراس

 ز ايشان بچيز نيازيمكه ما بى فروشيد و افزون مجوييد نيز

 همان بدره و برده و سيم و زر بشمشير خواهيم ز ايشان گهر

 دو بازارگانند كز شب دو بهر بگفتند كز مايه داران شهر

 از آواز مستان و چنگ و رباب يكى را نيايد سر اندر بخواب

 جز ايشان هر آن كس كه دارند گنج چنين داد پاسخ كزين نيست رنج

 زيند غمكه آزاد باشند و بى خّرم زيند همه همچنان شاد و

 هميشه ز تو دور دست بدى نوشتند خطى كانوشه بدى

 كه نوشين روان چون گشايد دهن ايوان چنين گفت شاه يمنه ب

 پر از غم شود زنده را جان شاد همه مردگان را كند بيش ياد
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 كند هرك دارد خرد با نژاد چنين داد پاسخ كه از مرده ياد

 نباشد ورا نيكويها درست آن كس كه از مردگان دل بشست هر

 نگردد همى گرد داد پدر يكى گفت كاى شاه كهتر پسر

 او دژم ۀكه باشد فروشند بريزد همى بر زمين بر درم

 بهاى زمين هم فروشنده راست چنين داد پاسخ كه اين نارواست

 سرزنشكه دورى ز بيغاره و  دگر گفت كاى شاه برتر منش

 و گرم آزرمچرا شد برين سان بى دلى داشتى پيش ازين پر ز شرم

 مكيدن جز از شير پستان نبود چنين داد پاسخ كه دندان نبود

 همى گوشت جويم چو گشتم درشت چو دندان بر آمد بباليد پشت

 دانش ز ما بهترىه راى و به ب يكى گفت گيرم كنون مهترى

 دو ديده براى تو دارد جهان شاهنشهانچرا بر گذشتى ز 

 ز ديدار ايشان همى بگذرد چنين داد پاسخ كه ما را خرد

 زمين گنج و انديشه گنجور ماست هش و دانش و راى دستور ماست

 عقابى گرفتست روز شكار دگر گفت باِز تو اى شهريار

 كه با مهتر خود چرا شد درشت چنين گفت كو را بكوبيد پشت

 بدان تا بدو باز گردد گزند بياويز پايش ز دار بلند

 فزونى نجويند با شهريار كه از كهتران نيز در كارزار

 چنين گفت كاى شهريار جهان دگر نامدارى ز كار آگهان

 ستاره شناسى بيامد ز راه بشبگير برزين بشد با سپاه

 سازچنين لشكرى گشن و زين گونه  چنين گفت كاى مرد گردن فراز

 نبيند كس او را بدين روزگار چو برگاشت او پشت بر شهريار

 گشادست با راى او چهر و مهر بتوقيع گفت آنك گردان سپهر

 نگردد تباه اختر هور و ماه برزين ساالر و گنج و سپاهه ب
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 چنين بود پيمان بيك روزگار دگر موبدى گفت كز شهريار

 پادشاهى بگردد بدادكه در  كه مردى گزينند فرخ نژاد

 ز بسيار و اندك بدى گر بهى رساند بدين بارگاه آگهى

 سزد گر بود داد را دستگير گشسب سر افراز مرديست پير

 كمر بر ميانست دور از نياز چنين داد پاسخ كه او را ز آز

 بپرهيزد و باشدش گنج خويش ز رنج خويشه كسى را گزينيد ك

 كه او راى درويش سازد نخست درستجهان ديده مردى درشت و 

 همى نالد از شاه و ز مهتران يكى گفت ساالر خواليگران

 بر چار سوى رودسپارد همه كاسه كه آن چيز كو خود كند آرزوى

 بلرزد دل مرد خسرو پرست نبويد نيازد بدو نيز دست

 مگر آرزو باز گردد بدرد چنين داد پاسخ كه از بيش خورد

 شهنشاه را چون پژوهش كند هر كس نكوهش كنددگر گفت 

 دل دوستداران پر از خون شود گشن بيرون شود لشكركه بى

 بيايد بچاره بنالد بدوى مگر دشمنى بد سگالد بدوى

 تن پادشا را همى پرورد چنين داد پاسخ كه داد و خرد

 ورا پاسبان راستى بس بود بود كساگر دادگر چند بى

 بميدان خراسان ساالر گفت خرد گشته جفت دگر گفت كاى با

 چه گفت اندرين كار او شهريار اسب را باز كرد او ز كاركه گرز

 نورزيد و بنهفت پيمان ما چنين داد پاسخ كه فرمان ما

 گشايد در گنج سود و زيان بفرمودمش تا به ارزانيان

 بپوشد همه فّره شهريار كسى كو دهش كاست باشد بكار

 بزرگست و بخشنده و پارسا با هر كسى پادشا دگر گفت

 كه روزيش اندك شد و روى زرد پرستار ديرينه مهرك چه كرد
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 بران كرده خويش بنهاد پشت چنين داد پاسخ كه او شد درشت

 هميشه جز از مى ندارد بدست بيامد بدرگاه و بنشست مست

 چو راند سوى جنگ قيصر سپاه ز كار آگهان موبدى گفت شاه

 ايران بر از روم تنگه جهان شد ب نخواهد جز ايرانيان را بجنگ

 بطبعست و پر خاش آهرمنى چنين داد پاسخ كه آن دشمنى

 ز شاهان دگرگونه خواهد سپاه دگر باره پرسيد موبد كه شاه

 ز مردان شير افگن تيز چنگ كدامست و چون بايدت مرد جنگ

 كه سير آيد از كارزار نبايد چنين داد پاسخ كه جنگى سوار

 برخشنده روز و شبان سياه همان بزمش آيد همان رزمگاه

 ز بسيار و اندك نباشد دژم نگردد بهنگام نيروش كم

 هميشه بزى شاد و روشن روان دگر گفت كاى شاه نوشين روان

 پرستنده و كاردار بسا در بر يكى مرد بد از نساه ب

 بديوان چو كردند با او شمار درم ماند بر وى چو سيصد هزار

 برو مهتر و كهتر آزرده شد بنالد همى كين درم خورده شد

 كه موبد درم خواست از كاردار چو آگاه شد زآن سخن شهريار

 ببخشيد چيزى مر او را ز گنج چنين گفت كز خورده منماى رنج

 بدان خستگى دير ماند و برست دگر گفت جنگى سوارى بخست

 بمرد او وزو كودكان ماند خرد روميان حمله بردبپيش صف 

 ز كار چنان خرد كودك نوان چه فرمان دهد شهريار جهان

 ز گنج درم داد بايد هزار بفرمود كان كودكان را چهار

 كزو خرد كودك بود يادگار هر آن كس كه شد كشته در كارزار

 برد پيش كودك درم ناگزير چو نامش ز دفتر بخواند دبير

 مبادا كه باشد ازين كار خوار نين هم بسال اندرون چار بارچ
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 مرو اندرون پهلوان سپاهه ب دگر گفت انوشه بدى سال و ماه

 پراگنده گشتند زآن مرز مرد فراوان درم گرد كرد و بخورد

 كه از شهر مردم كند كاسته چنين داد پاسخ كه آن خواسته

 رنجه باشد تن و جان ب كه او شاد چرا بايد از خون درويش گنج

 مرو اندر آواز دهه ازان پس ب ازان كس كه بستد بدو بازده

 بيدارى كشور و لشكرشه ب بفرماى دارى زدن بر درش

 دو پايش ز بر سر نگونسار كن ستمكاره را زنده بر دار كن

 نپيچد دل و جان ز پيمان ما بدان تا كس از پهلوانان ما

 بدربر بسى مردم زير دست يزدان پرستدگر گفت كاى شاه 

 جهان آفرين را نيايش كنند همى داد او را ستايش كنند

 كه از ما كسى نيست اندر هراس چنين داد پاسخ كه يزدان سپاس

 گناهاگر باگناهند و گر بى فزون كرد بايد بديشان نگاه

 جهان شد پر آواز خنيا و نوش دگر گفت كاى شاه با فّر و هوش

 شب آيد شود پر ز آواى مست گر مردم زيردست توانگر و

 بما شاد بادا كهان و مهان چنين داد پاسخ كه اندر جهان

 كند سرزنش گويتهمى زشت دگر گفت كاى شاه برتر منش

 ز گرد آوريدن نديدست رنج كه چندين گزافه ببخشيد گنج

 آراستهكز و گنج ما باشد  چنين داد پاسخ كه آن خواسته

 همه سود فرجام گردد زيان اگر باز گيريم ز ارزانيان

 كه هرگز مبادا بجانت گزند دگر گفت كاى شهريار بلند

 دو رويند و با كيش آهرمنند جهودان و ترسا ترا دشمنند

 ابى زينهارى نباشد بزرگ چنين داد پاسخ كه شاه سترگ

 سيصد هزارز گنج تو افزون ز  دگر گفت كاى نامور شهريار
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 بسى پروريده تن خويش را مرد درويش را اىدرم داده

 ارزانيان چيز بخشى رواسته ب چنين گفت كاين هم بفرمان ماست

 ز بخشش فراوان تهى ماند گنج دگر گفت كاى شاه ناديده رنج

 همى مرد را نو كند يال و شاخ چنين داد پاسخ كه دست فراخ

 بد در جهان نيز دسته نيازد ب پرستجهاندار چون گشت يزدان 

 مرا آز و زفتى نبد آرزوى جهان تنگ ديديم بر تنگ خوى

 فراخان ساالر سيصد هزار چنين گفت موبد كه اى شهريار

 گنجه سپرده نهادند يك سر ب رنجه درم بستد از بلخ بامى ب

 نبايد كه باشد كسى زو دژم چنين داد پاسخ كه ما را درم

 نه چونين بود داد از پادشا كه رنج آيد از بيشى گنج ما 

 ز گنج آنچ خواهد بران سر نهيد از آن كس كه بستد بدو هم دهيد

 نخواهد جهاندار يزدان پرست كه درد دل مردم زير دست

 بگل بام او را توانگر كنيد پى كاخ آباد را بر كنيد

 گ نفرين و دودبماند پس از مر  شود كاخ ويران تر از هرچ بود

 بدربر چنو را بكس مشمريد ز ديوان ما نام او بستريد

 بسى گيرى از جّم و كاؤس ياد دگر گفت كاى شاه فرخ نژاد

 نگردد نهان افسر و ترگ من بدان گفت تا از پس مرگ من

 چرا شاه ايران بپوشيد راز دگر گفت كز بهمن سر فراز

 و ز هوا بر خورد بپيچد همى چنين داد پاسخ كه او را خرد

 چرا گشتى اكنون چنين ديرياز يكى گفت كاى شاه كهتر نواز

 همانم همان نيز با موبدان چنين داد پاسخ كه با بخردان

 نماند بدل راى و با مغز هوش چو آواز اهرمن آيد بگوش

 سخن راند از پادشاهى و دين بپرسيد موبد ز شاه زمين
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 خردمند باشد برين بر گوا پادشاجهان به كه بى دينكه بى

 شنيد اين سخن مردم پاك دين چنين داد پاسخ كه گفتم همين

 مگر هر كسى دين ديگر گزيد جهان را نديد دينجهاندار بى

 يكى گفت نفرين به از آفرين و يكى پاك دين پرستيكى بت

 بگو آنچ رايت بود در نهان ز گفتار ويران نگردد جهان

 خردمندى و دين نيارد بها پادشاشد تخت بى هر آنگه كه

 سخن راندى چند پيش مهان يكى گفت كاى شاه خرم نهان

 بدو نيك او را بهانه منم يكى آنكه گفتى زمانه منم

 بما باز گردد درودش نهان كسى كو كند آفرين بر جهان

 كه تاج زمانه سر پادشاست چنين داد پاسخ كه آرى رواست

 ازيرا چنين بر سران افسرند چنين شهر ياران سرندجهان را 

 من جوان ۀجهان پير و انديش گذشتم ز توقيع نوشين روان

 پيرى چنين آتش آميز گشته ب مرا طبع نشگفت اگر تيز گشت

 دين محمد گرايد صليبه ب ز منبر چو محمود گويد خطيب

 كيوان و ماهنهان بد ز خورشيد و  همى گفتم اين نامه را چند گاه

 آفاق موجود گشته ستايش ب چو تاج سخن نام محمود گشت

 سپهر از سر تاج او شاد باد زمانه بنام وى آباد باد

 تيغى كه دارد چو رومى پرنده ب هند پرستانجهان بستد از بت
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 پند دادن نوشین روان پسر خود هرمزد را 

 هرمز يكى نامه كرد استواره ب شنيدم كجا كسرى شهريار

 مهست و سر افراز و گيرنده شهر ز شاه جهاندار خورشيد دهر

 سرزنشگنج بى ۀفشانند جهاندار بيدار و نيكو كنش

 تاج و شمشير و داد ۀگرايند نام و تخت قباد ۀفزايند

 ز تاج بزرگى رسيده بكام كه با فّر و برزست و فرهنگ و نام

 پذيرفته از دل همى پند ما سوى پاك هرمزد فرزند ما

 هميشه جهاندار با تاج و تخت ز يزدان بدى شاد و پيروز بخت

 فروزبنيك اختر و فال گيتى  خرداد روزه ماه خجسته به ب

 چنان هم كه ما يافتيم از پدر نهاديم بر سر ترا تاج زر

 كه بر تاج ما كرد فرخ قباد همان آفرين نيز كرديم ياد

 باش آزارخردمند و راد و بى تو بيدار باش و جهاندار باش

 كه اويست جان ترا رهنماى بدانش فزاى و بيزدان گراى

 خرد بد كهنكسى كو بسال و  بپرسيدم از مرد نيكو سخن

 كرا نزد او راه باريكتر كه از ما بيزدان كه نزديكتر

 چو خواهى ز پروردگار آفرين چنين داد پاسخ كه دانش گزين

 بدانش بسنده كند جان پاك كه نادان فزونى ندارد ز خاك

 

 پادشاهی کسری نوشین روان

 نامه کسری به هرمزد  – 11بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  نسخه مسکو (بر اساس  ه )شاهناممتن 
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 كه داننده بادى و پيروز بخت بدانش بود شاه زيباى تخت

 خاكست پيمان شكن را كفن كه مبادا كه گردى تو پيمان شكن

 بگفتار بدگوى مسپار گوش مكوش گناهانبباد افره بى

 كه از داد باشد روان تو شاد هر كار فرمان مكن جز بداده ب

 چو خواهى كه تخت تو گيرد فروغ زبان را مگردان بگرد دروغ

 دار رنجتو او را ازان گنج بى وگر زيردستى بود گنج دار

 بدان گنج شو شاد كز رنج تست دشمن گنج تستكه چيز كسان 

 همان شهريارش بود سايه دار داروگر زيردستى شود مايه

 اگر زير دستست اگر در پرست همى در پناه تو بايد نشست

 ابا دشمن دوست پر خاش كن چو نيكو كند با تو پاداش كن

 ز درد تن انديش و درد گزند وگر گردى اندر جهان ارجمند

 بدو اندر ايمن نشايد نشست سراى سپنجست هر چون كه هست

 چو خواهى كه يابى ز بخت آفرين هنر جوى با دين و دانش گزين

 سپر كرده جان بر بدانديش تو گرامى كن او را كه در پيش تو

 چو خواهى كه از بد نيابى گزند بدانش دو دست ستيزه ببند

 بازجوى از بهىره برترى  چو بر سر نهى تاج شاهنشهى

 ورا چون روان و تن خويش دار هميشه يكى دانشى پيش دار

 همى داد بايد كه يابند بهر بزرگان و بازارگانان شهر

 مكن زو بنيز از كم و بيش ياد كسى كو ندارد هنر با نژاد

 كه چون بازجويى نيايد بچنگ را ساز جنگ ناممده مرد بى

 كار آيدت پيش دشوار و خواردو  بدشمن دهد مر ترا دوستدار

 همان بر تو روزى بكار آورد سليح تو در كار زار آورد

 ز بد دور باش و بترس از گزند ببخشاى بر مردم مستمند
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 مكن رادى و داد هرگز بروى هميشه نهان دل خويش جوى

 ز مرد جهان ديده بشنو سخن همان نيز نيكى باندازه كن

 كه از دين بود مرد را رشك و خشم چشمى و بدين دار اى گرینده ب

 كن رنجدل از بيشى گنج بى گنج كن ۀاندازه هزينه ب

 نبايد كه باشى مگر دادگر بكردار شاهان پيشين نگر

 تو جز داد مپسند و نفرين مخواه كه نفرين بود بهر بيداد شاه

 كجا آن بزرگان و فرخ مهان كجا آن سر و تاج شاهنشهان

 سراى سپنجى نماند بكس سخن يادگارست و بساز ايشان 

 وگر جنگ را لشكر انگيختن گزافه مفرماى خون ريختن

 دل اندر سراى سپنجى مبند پندمند ۀنگه كن بدين نام

 بدانش دلت را بياراستم بدين من ترا نيكويى خواستم

 ز بن دور كن ديو را دستگاه راه خداوند خورشيد و ماهه ب

 دل داور خويش داره خرد را ب اين نامه را پيش داربروز و شب 

 كه نام بزرگى نگردد نهان اگر يادگارى كنى در جهان

 زمان و زمين نيكخواه تو باد خداوند گيتى پناه تو باد

 ز كردار بد دور و دور از گزند بكام تو گردنده چرخ بلند

 بكوشد كه با شرم گرد آورد شهنشاه كو داد دارد خرد

 بود پاك دينى و يزدان پرست رزم اندرون زور دسته دليرى ب

 چو ديدى ستايش مر او را سزاست بگيتى نگر كين هنرها كراست

 جهانجوى و با تيغ و با جوشنست مجوى آنك چون مشترى روشنست

 ز ديباى دين بر دل آيين ببست پرستجهان بستد از مردم بت

 شاه جهان شاه محمود گشتچو  كنون ال جرم جود موجود گشت

 جهان بخش را اين بود كاركرد اگر بزم جويد همى گر نبرد
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 زمانه بديدار او شاد باد ابو القاسم آن شاه پيروز و داد
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 بگفتار و كردار گشته كهن يكى پير بد پهلوانى سخن

 كه پرسيد موبد ز نوشين روان چنين گويد از دفتر پهلوان

 بخواهد پرستنده اندر نهان كه آن چيست كز كردگار جهان

 بدان پاسخش بخت فرخ نهد بدان آرزو نيز پاسخ دهد

 از كردگار جهان همى خواهد آسمانه يكى دست برداشته ب

 دو چشمش پر از آب و پر چينش رو نيابد بخواهش همه آرزو

 اندازه خواهه كه خواهش ز يزدان ب بموبد چنين گفت پيروز شاه

 كه خواهد كه ز اندازه بيرون شود كزان آرزو دل پر از خون شود

 بنام بزرگى كه زيباترست بپرسيد نيكى كرا در خورست

 بيابد پراگنده نابرده رنج چنين داد پاسخ كه هر كس كه گنج            

 زمان تا زمان تيره گرددش بخت نبخشد نباشد سزاوار تخت

 تو ار گنج دارى نبخشى نه به ز هستى و بخشش بود مرد مه

 برگ خرد شاد كيسته شاخ و به ب بگفتش خرد را كه بنياد چيست

 دگر آنك شرمش بود با نژاد داناست شادچنين داد پاسخ كه 

 گزندو بى دانشكدامست بى بپرسيد دانش كرا سودمند

 بپرورد جان را همى پرورد چنين داد پاسخ كه هر كو خرد

 باشد اندر گزند خردهمان بى ز بيشى خرد را بود سودمند

 كه فّر و بزرگيست زيباى گاه بگفتش كه دانش به از فّر شاه

 

 پادشاهی کسری نوشین روان

 سخن پرسیدن موبد از کسری  – 11بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بگيرد جهان سر بسر زير پر فره داد پاسخ كه دانا بچنين 

 بدين چار گيرد سپهر از تو ياد خرد بايد و نام و فّر و نژاد

 كدامست و ز كيست ناشاد بخت چنين گفت زان پس كه زيباى تخت

 ببايد ز شاه جهاندار جست چنين داد پاسخ كه يارى نخست

 بخشايش داد خواهدلش پر ز  دگر بخشش و دانش و رسم گاه

 كه باشد سزاوار بر بهترى ششم نيز كان را دهد مهترى

 سخنها بر و بر نماند نهان هفتم كه از نيك و بد در جهانه ب

 سزاوار تاجست و زيباى تخت چو فّر و خرد دارد و دين و بخت

 از شهر ياران نكوست آزارىبى هشتم كه دشمن بداند ز دوسته ب

 بيابد بفرجام خرم بهشت مرگ او نام زشتنماند پس از 

 ز نيكّى و ز مردم بدكنش بپرسيدش از داد و خردك منش

 دو ديوند بدگوهر و ديرساز چنين داد پاسخ كه آز و نياز

 بدو ديو او باز گردد بخوى هر آن كس كه بيشى كند آرزوى

 گزيند برين خاك آگنده گنج و گر سفلگى بر گزيد او ز رنج

 كه هر دو بيك خو گرايند باز بيچاره ديوى بود ديرسازچو 

 كه بهرى برو هم ببايد گريست بپرسيد و گفتا كه چندست و چيست

 ازان مستمنديم و زين شادكام دگر بهر ازو گنج و تاجست و نام

 ببخشيد و انديشه افگند بن چنين داد پاسخ كه دانا سخن

 گزندخواند و را بى آوازخوش نخستين سخن گفتن سودمند

 سخنگوى و بينا دل آراستن دگر آنك پيمان سخن خواستن

 وزو ماند اندر جهان يادگار كه چندان سرايد كه آيد بكار

 بماند همه ساله با آب روى سه ديگر سخنگوى هنگام جوى

 راى خواند سراينده را مرد با چهارم كه دانا دالراى خواند
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 اگر نو بود داستان گر كهن سخنكه پيوسته گويد سراسر 

 آواز نرمه شيرين سخن هم به ب پنجم كه باشد سخنگوى گرمه ب

 كام دل يافتى گمانازو بى سخن چون يك اندر دگر بافتى

 روان را بدانش بيفروختى بپرسيد چندى كه آموختى

 همه فام جان و خرد توختم چنين گفت كز هرك آموختم

 بنه چه گويى كه دانش كى آيد ب ناسزايان سخنهمى پرسم از 

 كه دانش گرامى تر از تاج و گاه بدانش نگر دور باش از گناه

 ستايش نديدم و افروختن بپرسيد كس را از آموختن

 نگويم كسى كو بجايى رسيد كه نيزش ز دانا ببايد شنيد

 زيره كه آيد مگر خاكش آرد ب چنين داد پاسخ كه از گنج سير

 ترستهمان نزد دانا گرامى ترستدر دانش از گنج نامى

 تو با گنج دانش برابر مدار سخن ماند از ما همى يادگار

 گر آموزشى باشد و يادگير بپرسيد دانا شود مرد پير

 ز دانش جوانى بود ناگزير چنين داد پاسخ كه داناى پير

 نواستاو خاك او بى گوركه بى بر ابله جوانى گزينى رواست

 بكردى همه شهريار جهان بپرسيد كز تخت شاهنشهان

 بياد از جگر سرد باد آوريم كنون نامشان بيش ياد آوريم

 كه آن رسم را خود نبايد ستود چنين داد پاسخ كه در دل نبود

 چنين رفتن و خوار بگذاشتن بشمشير و داد اين جهان داشتن

 نامور بيش ازين سخن راندى بپرسيد با هر كسى پيش ازين

 نه از نو نه از روزگار كهن سبك دارد اكنون نگويد سخن

 بكردار جويم همه دسترس چنين داد پاسخ كه گفتار بس

 نبودى چنين پيش ايشان دراز بپرسيد هنگام شاهان نماز
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 خروش و نيايش فزونست ازان شما را ستايش فزونست ازان

 پرستنده را سر بر آرد ز خاك چنين داد پاسخ كه يزدان پاك

 او كند ۀجهان را همه بند او كند ۀفلك را گزارند

 مبادا ز درد و ز سختى رها گر اين بنده آن را نداند بها

 سپاست فزون چيست از كردگار بپرسيد تا تو شدى شهريار

 دل بدسگاالن پر از خون شدست كزان مر ترا دانش افزون شدست

 سپاس آنك گشتيم به روزگار از كردگارچنين داد پاسخ كه 

 و ز آواز من دست بد را بشست كسى پيش من بر فزونى نجست

 چو گوپال من ديد و اورنگ من زبون بود بدخواه در جنگ من

 چنان تيز چنگ و دالور بدى بپرسيد در جنگ خاور بدى

 شكيبايى آراستى با درنگ چو با باختر ساختى ساز جنگ

 نينديشد از رنج و درد روان پاسخ كه مرد جوانچنين داد 

 بپيش مدارا ببايد نشست هر آنگه كه سال اندر آيد بشست

 كزويست نيك و بد روزگار سپاس از جهاندار پروردگار

 بد و نيك را خوار نگذاشتيم كه روز جوانى هنر داشتيم

 گنج و فشانندگىه راى و به ب دانندگىه كنون روز پيرى ب

 سپهر روان جوشن جنگ ماست جهان زير آيين و فرهنگ ماست

 سخن خواستند آشكارا و راز بدو گفت شاهان پيشين دراز

 فزون دارى از نامداران پيش شما را سخن كمتر و داد بيش

 كه باشد ورا يار پروردگار چنين داد پاسخ كه هر شهريار

 آن كس كه كردجهان را نگهبان هر  ندارد تن خويش با رنج و درد

 پر انديشه بينم بدين روزگار بپرسيد شادان دل شهريار

 ندارد بدل مردم هوشمند چنين داد پاسخ كه بيم گزند
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 اندازه رزمه نبردند جان را ب بدو گفت شاهان پيشين ز بزم

 دل ياد نامه نكردند هرگز ب چنين داد پاسخ كه ايشان ز جام

 روانم زمان را پذيره شدست مرا نام بر جام چيره شدست

 تن خويشتن را نگهبان بدند بپرسيد هر كس كه شاهان بدند

 بدان تا نپالود بايد سرشك بدار و درمان و كار پزشك

 كه پيش آيد از گردش آسمان زمانچنين داد پاسخ كه تن بى

 نگه داردش گردش روزگار بجايست دارو نيايد بكار

 زمانه نگردد بپرهيز باز رفتن آمد فراز ۀچو هنگام

 جهان آفرين را نيايش كنند بپرسيد چندان ستايش كنند

 انديشه دارد هميشه روانه ب زمانى نباشد بدان شادمان

 دل شاه با چرخ گردان يكيست چنين داد پاسخ كه انديشه نيست

 مگر بيم ما را نيايش كند بترسم كه هر كو ستايش كند

 نجوييم راز دل زير دست هستستايش نشايد فزون زآنك 

 همان آرزوها ز پيوند چيست بدو گفت شادى ز فرزند چيست

 بفرزند ماند نگردد نهان چنين داد پاسخ كه هر كو جهان

 ز بهر مزه دور گردد بزه چو فرزند باشد بيابد مزه

 كه فرزند بيند رخ زرد اوى و گر بگذرد كم بود درد اوى

 ز كردار نيكو پشيمان چراست آسان كراستبپرسيد كه گيتى تن 

 بگيرد عنان زمانه بدست چنين داد پاسخ كه يزدان پرست

 چو بيشى سگالد هراسان شود فزونى نجويد تن آسان شود

 بازار نيكه نهادن دل و جان ب دگر آنك گفتى ز كردار نيك

 كه نيكى سگاليد با ناسپاس ز گيتى زبونتر مر آن را شناس

 ز ديوان جهان نام او را سترد بپرسيد كان كس كه بد كرد و مرد
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 زمانه نفس را همى بشمرد هران كس كه نيكى كند بگذرد

 چو مرگ آمد و نيك و بد را درود چه بايد همى نيكويى را ستود

 هر جاى بازار نيكه بيابد ب چنين داد پاسخ كه كردار نيك

 بياسود و جان را بيزدان سپرد نه مرد آنك او نيك كردار مرد

 از آغاز بد بود و فرجام بد و زان كس كه ماند همى نام بد

 وزو در زمانه بد آواز ماند نياسود هر كس كزو باز ماند

 اگر باشد اين را چه سازيم برگ بپرسد چه كارست برتر ز مرگ

 اگر بگذرى يافتى جان پاك چنين داد پاسخ كزين تيره خاك

 بران زندگى زار بايد گريست كه در بيم و اندوه زيست هر آن كس

 كزوييم پر درد و ناشادكام بپرسيد كزين دو گرانتر كدام

 جز اندوه مشمر كه گردد ستوه چنين داد پاسخ كه هم سنگ كوه

 بگيتى جز اندوه نستوه نيست چه بيمست اگر بيم اندوه نيست

 رنجترچنين گفت كان كس كه بى بپرسيد كز ما كه با گنج تر            

 كه از ارج دورست و دور از بهشت آهو كدامست زشته بپرسيد ك

 نباشد بگيتى نه آواز نرم چنين داد پاسخ كه زن را كه شرم

 زندان بوده همه زندگانى ب ز مردان بتر آنك نادان بود

 بدى بر دل خويش كرده سياه بگرود بيزدان و تن پر گناه

 كه جان و خرد بر دل او گواست مردم كدامست راستبپرسيد 

 نگويد نبندد بدى را ميان چنين گفت كان كو بسود و زيان

 كه آن بر سر مردمان افسرست بپرسيد كز خو چه نيكوترست

 بود مرد نايدش افسون بكار چنين داد پاسخ كه چون بردبار

 و گر نيز راى بلندى كند نه آن كز پى سودمندى كند

 ببخشيد و تاريكى از دل بشست چو رادى كه پاداش رادى نجست
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 كه از جان پاك آيد و بخردى ايزدى اییسه ديگر چو كوشا

 بدو گفت كز رنج و كردار خويش بپرسيد در دل هراس از چه بيش

 كه بخشنده گردد سر افراز و مه بپرسيد بخشش كدامست به

 باز ايچ سود و زيانمداريد  چنين داد پاسخ كز ارزانيان

 سخن برگشاد آشكار و نهان بپرسيد موبد ز كار جهان

 دگر گردش كار ناسودمند كه آيين كژ بينم و ناپسند

 اگر هست با دانش و يادگير چنين داد پاسخ كه زين چرخ پير

 كه بر داوران جهان داورست بزرگست و داننده و برترست

 مبين ايچ ازو سود و ناسودمند بد آيين مشو دور باش از پسند

 بكاريش فرجام و آغاز نيست بد و نيك از او دان كش انباز نيست

 همو بود تا بود و تا هست هست چو گويد بباش آنچ گويد بدست

 كه تن چون سرايست و جان را سپنج بپرسيد كز درد بر كيست رنج

 اندروستبود رنجه چندانك مغز  چنين داد پاسخ كه اين بوده پوست

 كه بر خاك باشد چو جان بگذرد چو پالود زو جان ندارد خرد

 كه آز و نياز از كه بايد نهفت بپرسيد موبد ز پرهيز و گفت

 سزد گر ندارد خردمند باز چنين داد پاسخ كه آز و نياز

 كه همواره سيرى نيابى ز گنج تو از آز باشى هميشه برنج

 آيين و با راى و كيشه هوش و به ب بپرسيد كز شهرياران كه بيش

 كه باشد پرستنده و پارسا چنين داد پاسخ كه آن پادشا

 نباشد كس از رنج او در هراس ز دادار دارنده دارد سپاس

 دل بد كنش را پر از بيم و درد پر اميد دارد دل نيك مرد

 سوى بدسگال افگند رنج خويش سپه را بيارايد از گنج خويش

 بد و نيك دارد ز دشمن نهان از بخردان جهانسخن پرسد 
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 يزدان گراينده كيست ینيكه ب بپرسيد كار پرستش بچيست

 باريك موىه روان اندر آرد ب چنين داد پاسخ كه تاريك خوى

 ترا زين نشان رهنماى اندكيست نخست آنك داند كه هست و يكيست

 در هراسبدو باشد ايمن وزو  ازو دارد از كار نيكى سپاس

 وزو ايمنى چون بود سودمند هراس تو آنگه كه جويى گزند

 بود نزد هر كس ترا آبروى وگر نيك دل باشى و راه جوى

 بدوزخ فرستاده باشى بنه وگر بدكنش باشى و بد تنه

 كه او راز خويش از تو دارد نهان مباش ايچ گستاخ با اين جهان

 بدين روزگار گزينبدارى  گراينده باشى بكردار دين

 بكوشى كه نفريبدت روزگار خرد را كنى با دل آموزگار

 بازار ننگ و نبرده نباشى ب همان نيز يار گنهكار مرد

 نبايد كه دارى بدل در نهان غم آن جهان از پى اين جهان

 گراينده رامش جاودان نشستنت همواره با بخردان

 بايدت رهنماى بيزدان خرد گراينده بادى بفرهنگ و راى

 كه تو نو بكارى و گيتى كهن از اندازه بر نگذرانى سخن

 نباشدت با مردم بد نشست نگرداندت رامش و رود مست

 ببخشايى آن را كه بخشود نيست بپيچى دل از هرچ نابود نيست

 اگر ديده خواهد اگر مغز و پوست ندارى دريغ آنچه دارى ز دوست

 نبايد كه باشد ميانجى بكار شمار اگر دوست با دوست گيرد

 چنان كن كه نگشايد او بر تو دست چو با مرد بدخواه باشد نشست

 هنر بايد و شرم و شايستگى چو جويد كسى راه بايستگى

 دروغ از هنر نشمرد دادگر نبايد زبان از هنر چيره تر

 نيزه ناچيز دارد به نه خوارى ب نداند كسى را بزرگى بچيز
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 تو تندى مكن هيچ با بدگمان بدگمانى گشايد زباناگر 

 و ز اندازه گفتار او بگذرد ازان پس چو سستى گمانى برد

 و تازه گوى آورسخنهاى چرب تو پاسخ مر او را باندازه گوى

 پشيمانى آيد بفرجام پيش آزرم اگر بفگنى سوى خويشه ب

 باهشىنه كارست بيكارى ار  چو بيكار باشى مشو رامشى

 اگر چند با بوى و با رنگ نيست ز هر كار كردن ترا ننگ نيست

 دانش نيوشا بوده هميشه ب هر كار كوشا بوده بنيكى ب

 پشيمانى و تندى آرد بروى بكارى نيازد كه فرجام اوى

 نيارد دلش سوى درد و گزند ببخشايد از درد بر مستمند

 جهاندار خوارنباشد بچشم  خردمند كو دل كند بردبار

 اندازه يابد ز هر كار بره ب بداند كه چندست با او هنر

 بلندى و كّژى بيفزايدش گر افزون ازان دوست بستايدش

 وگر چند گردد پراگنده گنج رنجه همان مرد ايزد ندارد ب

 و كاستى راهىبپيچد ز بى پرستش كند پيشه و راستى

 دينى و يزدان پرست هنرمند برين برگ و اين شاخها آخت دست

 بيزدان گراى و بيزدان پناه همانست راى و همينست راه

 ازو ماند اندر جهان يادگار اگر دادگر باشدى شهريار

 كجا خاك شد نام ماندش جوان چنان هم كه از داد نوشين روان
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 نامه نوشتن نوشین روان نزدیک پسر قیصر و پاسخ فرستادن آن

 ز گفتار آن دانشى راستان چنين گويد از نامه باستان

 بنزد جهاندار كسرى ز روم آباد بومه كه آگاهى آمد ب

 زمان و زمين ديگرى را سپرد كه تو زنده بادى كه قيصر بمرد

 شد آن لعل رخساره چون زرد برگ پر انديشه شد جان كسرى ز مرگ

 اىجهان ديده و راد و آزاده اىگزين كرد ز ايران فرستاده

 بر شاخ سبز برومند اوى فرستاد نزديك فرزند اوى

 كزين بد رهايى نيابد كسى سخن گفت با او بچربى بسى

 پر از آب ديده دو رخساره زرد با سوگ و درديكى نامه بنوشت 

 همت خوبى و كامرانى دهاد كه يزدان ترا زندگانى دهاد

 سراى سپنجست و ما بر گذر نزايد جز از مرگ را جانور

 رهايى نيابيم از چنگ مرگ اگر تاج ساييم و گر خود و ترگ

 گمانبخاك اندر آيد سرش بى چه قيصر چه خاقان چو آيد زمان

 مسيحا روان ترا يار باد قيصر ترا مزد بسيار باد ز

 نشستى بياراستى بخت اوى شنيدم كه بر نامور تخت اوى

 ز اسب و سليح و ز گنج و سپاه ز ما هرچ بايد ز نيرو بخواه

 بنزديك قيصر خراميد تفت فرستاده از پيش كسرى برفت

 

 پادشاهی کسری نوشین روان

 وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری   – 12بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 فرستاده آمد بر تخت و گاه چو آمد بدرگه گشادند راه

 ز بيشى كسرى دلش بر دميد چو قيصر نگه كرد و عنوان بديد

 فرستاده را نيز نبسود دست جوان نيز بد مهتر نونشست

 نگه كردنى سست و كژ ديدنى بپرسيد ناكام پرسيدنى

 بدان نامه پادشا ننگريد يكى جاى دورش فرود آوريد

 بنزديك قيصر شدند انجمن يكى هفته هر كس كه بد راى زن

 ز فرمان شاه جهان نگذريم سرانجام گفتند ما كهتريم

 نه بر كام بايست بد كامه بود سزا خود ز كسرى چنين نامه بود

 گوهر بدين مرزها پيش روه ب كه امروز قيصر جوانست و نو

 بعنوان بيشى و باباژ و ساو يك امسال با مرد برنا مكاو

 اىناسزا نامهنبشتند بر  اىهر پايمردى و خودكامهه ب

 جهان سربسر هرچ جز روم شوم بعنوان ز قيصر سر افراز روم

 بگويد ز بازار ما هرچ ديد شاه ايران رسيد ۀفرستاد

 غم و شادمانى نبايد نهفت از اندوه و شادى سخن هرچ گفت

 كه سر بر فرازد ز هر مهترى بشد قيصر و تازه شد قيصرى

 كهتر بود شاه فريادرسچه  ندارد ز شاهان كسى را بكس

 بدربر فرستاده را خواستند چو قرطاس رومى بياراستند

 بيامد بدر پاسخ نامه خواست چو بشنيد دانا كه شد راى راست

 ز بيگانه ايوان بپرداختند ورا ناسزا خلعتى ساختند

 نه از چين و هيتاليان كمترم بدو گفت قيصر نه من چاكرم

 وگر شاه تو بر جهان پادشاست ناسزاستز مهتر سبك داشتن 

 مرا دشمن و دوست بر دامنست بزرگ آنك او را بسى دشمنست

 همى آفتاب اندر آرى بميغ چه دارى بزرگى تو از من دريغ
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 و گر خون چكاند برو نم شود نه از تابش او همى كم شود

 همان از پدر يادگارم تويى چو كار آيدم شهر يارم تويى

 وزين پاسخ نامه زشتى مجوى هرچ ديدى بخوبى بگوىسخن 

 مرزبان خواستند ۀز در بار تنش را بخلعت بياراستند

 بمنزل زمانى نجستى زمان فرستاده بر گشت و آمد دمان

 بگفت آن كجا رفت و ديد و شنيد بيامد بنزديك كسرى رسيد

 بدو گفت بر خوردى از رنج راه ز گفتار او تنگ دل گشت شاه

 بفرجام كردار كيفر برد شنيدم كه هر كو هوا پرورد

 چنين راز دل بر تو خواند همى گر از دوست دشمن نداند همى

 اگر چند او را پى و پوست نيست گماند كه ما را همو دوست نيست

 نمانم كه باشد ازان تخت شاد كنون نيز يك تن ز رومى نژاد

 نامداران يكى مهترمگر از  همى سر فرازد كه من قيصرم

 بر انگيزم آتش ز آباد بوم كنم زين سپس روم را نام شوم

 بآذر گشسب و بتخت و كاله بيزدان پاك و بخورشيد و ماه

 ز گنج كهن پر كند گاو پوست كه كز هرچ در پادشاهى اوست

 حالل جهان باد بر من حرام نسايد سر تيغ ما را نيام

 دميدند با سنج و هندى دراى ناىبفرمود تا بر درش كّر 

 ببستند و شد روى گيتى چو نيل همه كوس بر كوهه ژنده پيل

 كه درياى سبز اندرو خيره گشت سپاهى گذشت از مداين بدشت

 ز جوش سواران زرينه كفش ز ناليدن بوق و رنگ درفش

سپهر روان هم بخواب اندرست آب اندرسته ستاره تو گفتى ب                          
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 سپاه کشیدن کسری به روم و وام گرفتن از بازارگانان

 كه پر خشم ز ايوان بشد با سپاه چو آگاهى آمد بقيصر ز شاه

 جهان كرد پر جنگ و جوش و جلب بيامد ز عّموريه تا حلب

 حلب را گرفتند يك سر حصار سواران رومى چو سيصد هزار

 نبد جنگشان را فراوان درنگ ز هر سو بجنگسپاه اندر آمد 

 ز گردان روم آنك بد جاثليق بياراست بر هر درى منجنيق

 كزان سو همى تاختن ساختند حصار سقيالن بپرداختند

 بزنهار شد لشكر باطرون حلب شد بكردار درياى خون

 گرفتند و آمد بر شهريار بدو هفته از روميان سى هزار            

 رزم اندرون چند شد دستگيره ب تيره كشتند ز ايشان ب اندازهبى

 بشبگير آب اندر انداختند بپيش سپه كنده اى ساختند

 فرو ماند از جنگ شاه و سپاه بكنده ببستند بر شاه راه

 بسيم و زر آمد سپه را نياز بر آمد برين روزگارى دراز

 ها براندو زان جنگ چندى سخن دهان را بخواندی سپهدار روز 

 كنده نشايد گذشته آب و به ب كه اين كار با رنج بسيار گشت

 همان اسب و خفتان و رومى كاله سپه را درم بايد و دستگاه

 دبيران و گنجور شاه جهان سوى گنج رفتند روزيدهان

 كم آمد درم تنگ سيصد هزار لشكر شهريار ۀاز انداز

 بود از درم ياد كردگنج آنچ ه ب بيامد بر شاه موبد چو گرد

 بفرمود تا رفت بوزرجمهر دژم كرد شاه اندران كار چهر

 چه بايد مرا تخت شاهنشهى بدو گفت گر گنج شاهى تهى

 راهه هيونان بختى بر افگن ب برو هم كنون ساروان را بخواه
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 وزو بيشتر بار دينار كن صد از گنج مازندران بار كن

 اى شاه با دانش و داد و مهركه  بشاه جهان گفت بوزرجمهر

 تهى دست و بيكار باشد سپاه سوى گنج ايران درازست راه

 كسى كو درم بيش دارد بدست بدين شهرها گرد ما هر كسست

 اگر وام خواهى نگردد دژم ز بازارگان و ز دهقان درم

 كه داناى ايران بزد داستان بدين كار شد شاه همداستان

 خردمند و شادان دل و خوب چهر بوزرجمهرفرستاده اى جست 

 گزين كن يكى نامبردار گو بدو گفت ز ايدر سه اسبه برو

 كسى را كجا باشد از نام بهر ز بازارگان و ز دهقان شهر

 بزودى بفرمايد از گنج شاه ز بهر سپه اين درم فام خواه

 جوان و خردمند و نيكو كنش بيامد فرستاده خوش منش

 بيامد بشهرى كه نزديك بود انديشه باريك بوده پيمبر ب

 برو انجمن شد بسى مايه دار درم خواست فام از پى شهريار

 بگفتار او تيز بگشاد گوش يكى كفشگر بود و موزه فروش

 دالور شمار درم ياد كرد درم چند بايد بدو گفت مرد

 چهل من درم هر منى صد هزار چنين گفت كاى پر خرد مايه دار

 سپاسى ز گنجور بر سر نهم بدو كفشگر گفت من اين دهم

 نبد هيچ دفتر بكار و قلم بياورد قّپان و سنگ و درم

 فرستاده زان كار پردخته شد چو بازارگان را درم سخته شد

 بوزرجمهره رنجى بگويى به ب بدو كفشگر گفت كاى خوب چهر

 خوار نيستكه بازار او بر دلم  كه اندر زمانه مرا كودكيست

 مرا شاد گرداند اندر نهان بگويى مگر شهريار جهان

 كه دارد سر مايه و هنگ آن فرهنگيانه كه اورا سپارد ب
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 كه كوتاه كردى مرا راه گنج رنجه فرستاده گفت اين ندارم ب

 و زان كشفگر نيز بگشاد لب شبه بيامد بر مرد دانا ب

 خواسته شاه بگشاد چهربران  بر شاه شد شاد بوزرجمهر

 مبادم مگر پاك و يزدان شناس چنين گفت زان پس كه يزدان سپاس

 برين گونه شادست و گيتى فروز كه در پادشاهى يكى موزه دوز

 مبادا كه بيداد بخراشدش كه چندين درم ساخته باشدش

 بماناد بر ما همين راه و خوى نگر تا چه دارد كنون آرزوى

 بده تا بماند ز ما يادگار درم صد هزار چو فامش بتوزى

 جهانجوى با تخت و افسر شدند بدان زير دستان دالور شدند

 بود شاد بر تخت و به روزگار مبادا كه بيدادگر شهريار

 كه اى شاه نيك اختر خوب چهر بشاه جهان گفت بوزرجمهر

 اگر شاه دارد بمن بنده گوش يكى آرزو كرد موزه فروش

 كه شاه جهان با خرد باد جفت گويد كه اين مرد گفتفرستاده 

 بفرهنگ جويد همى رهنماى يكى پور دارم رسيده بجاى

 كه اين پاك فرزند گردد دبير اگر شاه باشد بدين دستگير

 كه جاويد باد اين سزاوار گاه ز يزدان بخواهم همى جان شاه

 كردچرا ديو چشم ترا تيره  بدو گفت شاه اى خردمند مرد

 مبادا كزو سيم خواهيم و در برو همچنان بازگردان شتر

 هنرمند و با دانش و يادگير چو بازارگان بچه گردد دبير

 دبيرى ببايدش پيروز بخت چو فرزند ما بر نشيند بتخت

 بدين كار ديگر تو با من مكوش هنر بايد از مرد موزه فروش

 سرد بادنماند بجز حسرت و  بدست خردمند و مرد نژاد

 چو پاسخ دهد زو پذيرد سپاس شود پيش او خوار مردم شناس
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 چو آيين اين روزگار اين بود بما بر پس از مرگ نفرين بود

 درم زو مخواه و مكن هيچ ياد نخواهيم روزى جز از گنج داد

 درم خواه و ز موزه دوزان مخواه راهه هم اكنون شتر بازگردان ب

 دل كفشگر گشت پر درد و غم با درمفرستاده بر گشت و شد 

 آمدن فرستادگان قیصر نزد نوشین روان با پوزش و بشار

 خروش جرس خاست از بارگاه شب آمد غمى شد ز گفتار شاه

 همه شب همى گرد لشكر بگشت طاليه پراگنده بر گرد دشت

 بر افگند خلعت زمين را ز عاج ز ماهى چو بنمود خورشيد تاج

 بيامد بر شاه گردن فراز گشت از لب كنده بازطاليه چو 

 پر از درد و پوزش كنان از گناه كه پيغمبر قيصر آمد بشاه

 نيايش كنان پيش نوشين روان فرستاده آمد همانگه دوان

 يكى باد سرد از جگر بر كشيد چو رومى سر و تاج كسرى بديد

 بشاهى و مردى و چندين سپاه بدل گفت كينت سزاوار گاه

 زبان بر گشادند پر باد دل و زان فيلسوفان رومى چهل

 نثار آوريده بر شهريار ز دينار با هر كسى سى هزار

 برفتند لرزان و پيچان چو مار چو ديدند رنگ رخ شهريار

 آيين يكى جايگه ساختشانه ب شهنشاه چون ديد بنواختشان

 كه اى شاه قيصر جوانست و نو چنين گفت گوينده پيش رو

 نداند همى آشكار و نهان پدر مرده و ناسپرده جهان

 پرستار و در زينهار توايم همه سربسر باژدار توايم

 جدايى چرا بايد اين مرز و بوم ترا روم ايران و ايران چو روم

 وزو داشت قيصر همى پشت راست خرد در زمانه شهنشاه راست
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 اين تاج و گاه يكايك پرستند چه خاقان چينى چه در هند شاه

 و رهنماى دانشسخن گفت بى اگر كودكى نارسيده بجاى

 كه شادست ازو گنبد الژورد ندارد شهنشاه ازو كين و درد

 سپاريم و عهدى بتازه درست همان باژ روم آنچ بود از نخست

 كه مرد فرستاده افگند بن بخنديد نوشين روان زان سخن

 با سخن نزد او اندكست خرد بدو گفت اگر نامور كودكست

 ز دانش روان را گرفته زبون رهنمون خردچه قيصر چه آن بى

 گرفتند پيروزى و برترى همه هوشمندان اسكندرى

 بپيچد دل از راى و فرمان ما كسى كو بگردد ز پيمان ما

 ز گنج و ز لشكر نداريم باك از آباد بومش بر آريم خاك

 چنانچون بود مردم چابلوس فرستادگان خاك دادند بوس

 ز كار گذشته مكن سرزنش كه اى شاه پيروز بر تر منش

 همه پاسبانان گنج توايم همه سر بسر خاك رنج توايم

 نباشيم ناكام و بد روزگار چو خشنود گردد ز ما شهريار

 همه روميان آن ندارند خرد ز رنجى كه ايدر شهنشاه برد

 بگنج آوريم از در باژ و ساو ز دينار پر كرده چرم گاو

 پذيرد ز ما گر چه آن ناسزاست بكمّى و بيشيش فرمان رواست

 رنجه سزاوار دستور باشد ب چنين داد پاسخ كه از كار گنج

 خروشان و با اختر بد شدند همه روميان پيش موبد شدند

 همه راز قيصر برو راندند فراوان ز هر در سخن راندند

 ز كارى كه آرام روم اندروست ز گاو پوست ز دينار گفتند و

 ز ديبا چه مايه بران سر نهيد چنين گفت موبد اگر زر دهيد

 ز ديباى زربفت بايد هزار بهنگام برگشتن شهريار
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 چه با كهتران و چه با مهتران كه خلعت بود شاه را هر زمان

 همه پاك بردند پيشش نماز برين بر نهادند و گشتند باز

 چو آسوده شد شهريار و سپاه شاه چندى بران رزمگاهببد 

 كه داند شمار نبشت و سترد ز لشكر يكى مرد بگزيد گرد

 آباد بومه ستاند سپارد ب سپاهى بدو داد تا باژ روم

 سپاهى پس پشت و پيش اندرون و ز آنجا بيامد سوى طيسفون

 كمرزرين ه زرين ستام و به ب همه يك سر آباد از سيم و زر

 تو گفتى هوا شد همه پرنيان ز بس پرنيانى درفش سران

 كمرها ز گوهر چو پروين شدست در و دشت گفتى كه زرين شدست

 پذيره شدندش فراوان سپاه چو نزديك شهر اندر آمد ز راه

 كمر بسته و دل گشاده شدند همه پيش كسرى پياده شدند

 تا در بارگاهپياده بشد  هر آن كس كه پيمود با شاه راه

 بران شاه بيدار با داد و دين همه مهتران خواندند آفرين

 بهر مهترى شاه بنمود دست چو تنگ اندر آمد بجاى نشست

 ز ماه محرم گذشته سه روز سر آمد سخن گفتن موزه دوز

 گفتار نوشین روان اندر جانشین کردن پسر خود هرمزد را

 اندرين گردش روزگارچه گفت  جهانجوى دهقان آموزگار

 گهى با خراميم و گه با نهيب كه روزى فرازست و روزى نشيب

 يكى را فراز و يكى را مغاك سرانجام بستر بود تيره خاك

 گانكه بيدار و شادند اگر خفته گاننشانى نداريم ازان رفته

 همان به كه آويزش مرگ نيست بدان گيتى ار چندشان برگ نيست

 يكى شد چو ياد آيد از روز رنج سال اگر بيست و پنج اگر صد بود
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 چه گويد كه دردست و رنج و نياز چه آن كس كه گويد خرامست و ناز

 و از مردم نيكخوى راهنه بى كسى را نديدم بمرگ آرزوى

 ز مرگند بر سر نهاده دو دست پرستچه دينى چه اهريمن بت

 نمكجام و آرام شد بىمى و  چو سالت شد اى پير بر شست و يك

 خرد يافته مردم پاك راى نبندد دل اندر سپنجى سراى

 چو پيراهن شعر باشد بدى بگاه بسيجيدن مرگ مى

 روان سوى فردوس گم كرده راه فسرده تن اندر ميان گناه

 تو با جام همراه مانده بدشت ز ياران بسى ماند و چندى گذشت

 كه چندى بماند دلم شادمان زمان خواهم از كردگار زمان

 گذشته بر و سال و گشته كهن كه اين داستانها و چندين سخن

 ز لفظ من آمد پراگنده گرد ز هنگام كى شاه تا يزدگرد

 سخنهاى شاهنشهان نو كنم كنم خوبپيوندم و باغ بى

 اگر بگذرم زين سراى سپنج رنجه همانا كه دل را ندارم ب

 ز راى جهاندار نوشين روان روشن روانچه گويد كنون مرد 

 پر انديشه مرگ شد شهريار چو سال اندر آمد بهفتاد و چار

 كه پيراهن داد پوشد نخست جهان را همى كدخدايى بجست

 روشن روان رنجبود راد و بى دگر كو بدرويش بر مهربان

 همه راد و بينا دل و شاه فش پسر بد مر او را گرانمايه شش

 جوانان با دانش و دلگشاى بمردى و فرهنگ و پرهيز و راى

 همالگرانمايه هرمزد بد بى از ايشان خردمند و مهتر بسال

 بر آزادگان بر بگسترده مهر سرافراز و بادانش و خوب چهر

 كه جويند راز وى اندر نهان كار آگهانه بفرمود كسرى ب

 را گشادى دو لباگر داستان  شبه روز و به نگه داشتندى ب
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 رسيدى بشاه جهان آگهى ز كارى كه كردى بدى يا بهى

 كه رازى همى داشتم در نهفت بوزرجمهر آن زمان شاه گفته ب

 سر و موى مشكين چو كافور گشت ز هفتاد چون ساليان در گذشت

 جهان را ببايد يكى كدخداى چو من بگذرم زين سپنجى سراى

 بيگانه و مردم خويش بره ب بر درويشه كه بخشايش آرد ب

 نبندد دل اندر سراى سپنج ببخشد بپرهيزد از مهر گنج

 خردمند و دانا و ايزد پرست سپاسم ز يزدان كه فرزند هست

 ترمهوشش فرازانه راى و به ب ترمهرمزد يازانه و ز ايشان ب

 نبينم همى در دلش كاستى ز بخشايش و بخشش و راستى

 كسى كو كند سوى دانش نگاه و ردان را بخواهكنون موبدان 

 هنر بر هنر بر فزايش كنيد بخوانيدش و آزمايش كنيد

 پرسش موبدان از هرمزد و پاسخ دادن او

 ز هر در پژوهنده و راى زن شدند اندران موبدان انجمن

 بر نامدارانش بنشاندند جهانجوى هرمزد را خواندند

 اى شاه نيك اختر خوب چهركه  نخستين سخن گفت بوزرجمهر

 شود روشن و كالبد بر خورد چه دانى كزو جان پاك و خرد

 كه داننده بر مهتران بر مه است چنين داد پاسخ كه دانش به است

 ببندد ز بد دست اهريمنى بدانش بود مرد را ايمنى

 كه تن را بدو نام و آرايشست دگر بردبارى و بخشايشست

 بگو از چه گردد چو گردد بلند سودمندبپرسيد كز نيكوى 

 بنيك و بد آزرم هر كس بجست چنين داد پاسخ كه آنك از نخست

 ازو رنج بردن نباشد بسى بكوشيد تا بر دل هر كسى
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 بداد از تن خود همو بود شاد چنين داد پاسخ كه هر كس كه داد

 بدان پاك دل مهتر خوب چهر نگه كرد پرسنده بوزرجمهر

 بگويم تو بشمر يكايك بدست گفت كز گفتنى هرچ هستبدو 

 بپاسخ همه داد بنياد گير سراسر همه پرسشم يادگير

 جوانمردى و داد دادن بسيچ سخن را مگردان پس و پيش هيچ

 گشادست بر تو در آسمان گماناگر ياد گيرى چنين بى

 ز پرسنده پاسخ فزون يافتم كه چندين بگفتار بشتافتم

 خرد جوشن و بخت يار تو باد جهاندار آموزگار تو باد

 تو پاسخ گزار آنچ آيدت ياد كنون هرچ دانم بپرسم ز داد

 گزندكدامست شايسته و بى ز فرزند كو بر پدر ارجمند

 كه بر درد او بر ببايد گريست ببخشايش دل سزاوار كيست

 گواستكه دل بر پشيمانى او  ز كردار نيكى پشيمان كراست

 ز كردار او چون پژوهش كنيم سزا كيست كو را نكوهش كنيم

 كه خيزد از آرام او رستخيز ز گيتى كجا بهتر آيد گريز

 گذشته چه بهتر كه گيريم ياد بدين روزگار از چه باشيم شاد

 كدامست و ما از چه داريم سود زمانه كه او را ببايد ستود

 آواز او دل شود بوستانكز  كيست از دوستان ترگرانمايه

 كه يابد بدو آشكار و نهان كرا بيشتر دوست اندر جهان

 تركه باشد بروبر بد انديش همان نيز دشمن كرا بيشتر

 كه دارد جهاندار ازو پشت راست سزاوار آرام بودن كجاست

 خود ببايد گريست ۀكه بر كرد ز گيتى زيانكارتر كار چيست

 چه چيزست كان زودتر بگذرد پروردز چيزى كه مردم همى 

 كدامست كش مهر و آزار نيست ستمكاره كش نزد او شرم نيست
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 دل دوستان را پر آزار كيست تباهى بگيتى ز گفتار كيست

 همان بد ز گفتار خويش آورد چه چيزست كان ننگ پيش آورد

 ز گفتار دانا نيامد ستوه بيك روز تا شب بر آمد ز كوه

 سر مهتران تيره از خيرگى شمع آمد از تيرگىچو هنگام 

 همى كرد خاموش بپاسخ نگاه ز گفتار ايشان غمى گشت شاه

 يكى آفرين كرد بر شاه راست گرانمايه هرمزد بر پاى خاست

 همى باد بر تخت شاهنشهى كه از شاه گيتى مبادا تهى

 گر آيين شاهى و گر تخت عاج ببينيم تاج تومبادا كه بى

 گزند ترا چرخ ترياك باد بپوزش جهان پيش تو خاك باد

 بدين آرزو راى فرخ نهم سخن هرچ او گفت پاسخ دهم

 وزو بايدم پاسخ افگند بن ز فرزند پرسيد دانا سخن

 ز غمها بدو دارد آزاد دل بفرزند باشد پدر شاد دل

 بنيكى گراينده و دادگر اگر مهربان باشد او بر پدر

 برو چشم را جاى پااليشست جاى بخشايشستدگر آنك بر 

 بپيش يكى ناسزا بنده گشت بزرگى كه بختش پراگنده گشت

 كه ناپارسايى برو پادشاست ز كار وى ار خون خروشى رواست

 كند نيكويى ماند اندر هراس دگر هرك با مردم ناسپاس

 خرد را بكوشد كه بيهش كند هر آن كس كه نيكى فرامش كند

 گرفتن كجا خوبتر از ستيز گفت از آرام راه گريزدگر 

 ندارد خردمند بودن روا بشهرى كه بيداد شد پادشا

 كزو خيزد اندر جهان رستخيز ز بيدادگر شاه بايد گريز

 برادر بود يا دالرام دوست چه گويد كه دانى كه شادى بدوست

 زمانى كزو گم شود بدگمان دگر آنك پرسد ز كار زمان
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 هم اندر ستايش بيفزايدش باشد ار چند بستايدشروا 

 ز هر دوستى يارمندى نكوست دگر آنك پرسيد از مرد دوست

 چو درويش باشد تو با او بكوش توانگر بود چادر او بپوش

 دل دوستانش بدو شادتر كسى كو فروتن تر و رادتر

 كز و دل هميشه بدرد و بالست دگر آنك پرسد كه دشمن كراست

 ز گفتار او دشمن آيد سزد گستاخ باشد زبانش ببد چو

 را دل پر آزار كيست آزاربى دگر آنك پرسيد دشوار چيست

 يكى زندگانى بود چون كبست چو بد بود و بد ساز با وى نشست

 كه جان و خرد بر گوا بر گواست دگر آنك گويد گوا كيست راست

 انرواگواى سخنگوى و فرم به از آزمايش نديدم گوا

 كه فرجام ازان بد ببايد گريست زيانكارتر كار گفتى كه چيست

 هوا بگذرد همچو باد هوا چو چيره شود بر دلت بر هوا

 گل آرزو را نشايد بسود پشيمانى آرد بفرجام سود

 كه چون پاى جويى بدستت سرست ترستدگر آنك گويد كه گردان

 گردان بود سرشتش بد و راى چنين دوستى مرد نادان بود

 بريده دل از شرم و بيچاره كيست دگر آنك گويد ستمكاره كيست

 آرد ستمكاره خوان شرمىچو بى چو كّژى كند مرد بيچاره خوان

 فروغخوانمش بى اىستمكاره هر آن كس كه او پيشه گيرد دروغ

 پر آزارتر درد آزار كيست تباهى كه گفتى ز گفتار كيست

 دل هوشياران كند پر ز درد و بيكار مردسخن چين و دو روى 

 كه باشد پشيمان ز گفتار خويش بپرسيد دانا كه عيب از چه بيش

 بود بر سر انجمن مرد الف هر آن كس كه راند سخن بر گزاف

 پشيمان شود زان سخنها كه گفت بگاهى كه تنها بود در نهفت
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 كهنبپيش آرد آن الفهاى  هم اندر زمان چون گشايد سخن

 كس از آفرينش نيابد گذر هنرخردمند و گر مردم بى

 يكى زهر يابد يكى پاى زهر چنين بود تا بود دوران دهر

 كه بر شاه باد از جهان آفرين همه پرسش اين بود و پاسخ همين

 دل راد او شاد و جوينده باد زبانها بفرمانش گوينده باد

 كيانى بخواندبسى آفرين  شهنشاه كسرى ازو خيره ماند

 دل شهريار از غم آزاد شد ز گفتار او انجمن شاد شد

 كه هرمزد را داد تخت و كاله نبشتند عهدى بفرمان شاه

 نهادند مهرى بروبر ز مشك چو قرطاس رومى شد از باد خشك

 بزرگان و بيدار دل بخردان بموبد سپردند پيش ردان

 هرمزدپیمان نوشتن نوشین روان پسر خود را 

 نهانش جز از رنج و تيمار نيست جهان را نمايش چو كردار نيست

 همان بگذرى زين سراى سپنج اگر تاج دارى اگر گرم و رنج

 بپيروزى شهريار جوان بپيوستم اين عهد نوشين روان

 نگر تا كه باشد چو نوشين روان يكى نامه شهرياران بخوان

 چو روزش سر آمد نبودش درنگ بزم و بجنگه داد و به راى و به ب

 خرد گير و ز بزم و شادى بگرد مرد توبهتو اى پير فرتوت بى

 روان را ز توبه تو برتافتى جهان تازه شد چون قدح يافتى

 چو اندر ز نوشين روان ياد كرد سالخورد ۀچه گفت آن سرايند

 يكى نو پى افگند موبد سخن بنه سخنهاى هرمزد چون شد ب

 بر حرير اىنبشتند پس نامه شد رايزن با دبير هم آواز

 به هرمزد ناسالخورده جوان دالراى عهدى ز نوشين روان
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 دگر گفت كين پند پور قباد سر نامه از دادگر كرد ياد

 پر از رنج و تيمار و درد و بالست وفاستبدان اى پسر كين جهان بى

 آزادترز رنج زمانه دل  هر آنگه كه باشى بدو شادتر

 ببايد شدن زين سپنجى سراى همه شادمانى بمانى بجاى

 رخشنده روز و شب ديريازه ب چو انديشه رفتن آمد فراز

 كه بر هر سرى باشد او افسرى بجستيم تاج كيى را سرى

 دالفروز و بخشنده و دادگر خردمند شش بود ما را پسر

 بدىخردمند و زيباى افسر  ترا برگزيدم كه مهتر بدى

 كه در پادشاهى مرا كرد ياد هشتاد بر بود پاى قباده ب

 ترا كردم اندر جهان شهريار هفتاد و چاره كنون من رسيدم ب

 كه باشد روان مرا آفرين جز آرام و خوبى نجستم برين

 نباشى جز از شاد و به روزگار اميدم چنانست كز كردگار

 بخسبى و از داد شادخود ايمن  گر ايمن كنى مردمان را بداد

 بزرگ آنك او تخم نيكى بكشت پاداش نيكى بيابى بهشته ب

 كه تندى نه خوب آيد از شهريار نگر تا نباشى بجز بردبار

 بماند همه ساله با آبروى جهاندار و بيدار و فرهنگ جوى

 چو گردى شود بخت را روى زرد بگرد دروغ ايچ گونه مگرد

 خرد را شتاب اندر آرد بخواب شتابدل و مغز را دور دار از 

 بهر نيك و بد پند دانا نيوش بنيكى گراى و بنيكى بكوش

 بد رسد گمانكزان بد ترا بى نبايد كه گردد بگرد تو بد

 همه پندها يادگير از پدر همه پاك پوش و همه پاك خور

 چو خواهى كه باشد ترا رهنماى گراىو بيزدان گشاىز يزدان

 بود تخت آباد و دهر از تو شاد چو آباد دارى بدادجهان را 
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 ممان تا شود رنج نيكى كهن چو نيكى نمايند پاداش كن

 جهان بر بدانديش تاريك دار خردمند را شاد و نزديك دار

 رنج تن از پادشاهى مناله ب هر كار با مرد دانا سگاله ب

 و كالهتو تاج و تخت ه بماند ب چو يابد خردمند نزد تو راه

 نشست نوايىمفرماى در بى هر آن كس كه باشد ترا زير دست

 ز داد تو بايد كه يابند بهر بزرگان و آزادگان را بشهر

 بيدادگر مرد مگذار كاره ب ز نيكى فرومايه را دور دار

 همه كار او چون غم خويش دار همه گوش و دل سوى درويش دار

 بوستان تخم نيكى بكار تو در ور ايدونك دشمن شود دوستدار

 جهان گشت ازو شاد و او از تو شاد چو از خويشتن نامور داد داد

 ببخشاى بر مرد پرهيز كار بر ارزانيان گنج بسته مدار

 هميشه بماند كالهت بلند كه گر پند ما را شوى كاربند

 همه نيكى اندر پناه تو باد كه نيكى دهش نيك خواه تو باد

 اگر دور مانى ز ديدار من گفتار منمبادت فراموش 

 تنت پاك و دور از بد بدگمان سرت سبز باد و دلت شادمان

 همه نيكى اندر گمان تو باد هميشه خرد پاسبان تو باد

 برآورد بايد يكى خوب كاخ چو من بگذرم زين جهان فراخ

 نپّرد بدو كركس تيز پر بجايى كزو دور باشد گذر

 بباال بر آورده چون ده كمند ايوان بلنددرى دور بر چرخ 

 بزرگى و گنج و سپاه مرا نبشته برو بارگاه مرا

 هم از رنگ و بوى و پراگندنى فراوان ز هر گونه افگندنى

 ز مشك از بر ترگم افسر كنيد بكافور تن را توانگر كنيد

 بياريد ناكار ديده ز گنج ز ديباى زربفت پر مايه پنج
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 بر آيين نيكان ما در ميان برسم كيان بپوشيد بر ما

 بر آويخته از بر عاج تاج بسازيد هم زين نشان تخت عاج

 اگر طاس و جامست اگر گوهرست همان هرچه زّرين به پيش اندرست

 ز مشك و ز كافور و عنبر دويست گالب و مى و زعفران جام بيست

 ه كاستز فرمان فزونى نبايد ن نهاده ز دست چپ و دست راست

 بدو اندر افگنده كافور و مشك ز خون كرد بايد تهيگاه خشك

 نبايد كه بيند كسى شاه را ازان پس بر آريد در گاه را

 نيابد بر ما كسى نيز راه چو زين گونه بد كار آن بارگاه

 كسى كش ز مرگ من آيد گزند ز فرزند و ز دوده ارجمند            

 كه اين باشد آيين پس از مرگ شاه دو ماهبياسايد از بزم و شادى 

 بگريد برين نامور پادشا سزد گر هر آن كو بود پارسا

 او مشمريد رأىدم خويش بى ز فرمان هرمزد بر مگذريد

 پس از عهد يك سال ديگر بزيست فراوان بران نامه هر كس گريست

 تو اين يادگارش بزنهار دار برفت و بماند اين سخن يادگار

 بيارايم و بر نشانم بگاه كنون زين سپس تاج هرمزد شاه

 


