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 همى كرد با بار و برگش عتاب بخنديد تّموز بر سرخ سيب

 بمستى همى داشتى در كنار گل بوقت بهار ۀدس كه آن

 همى ياد يار آمد از چنگ اوى همى باد شرم آمد از رنگ اوى

 كجا يافتى تيز بازار آن چه كردى كه بودت خريدار آن

 خمه ز بار گران شاخ تو هم ب همه عقيق و زبرجد كه دادت ب

 بدان رنگ رخ را بياراستى همانا كه گل را بها خواستى

 همى مشك بويد ز پيراهنت همى رنگ شرم آيد از گردنت

 بلؤلؤ بر از خون نقط برزدى مگر جامه از مشترى بستدى

 سرت برتر از كاويانى درفش زبرجدت برگست و چرمت بنفش

 مرا كردى از برگ گل نااميد زرد و سرخ و سپيد ۀپيرايه ب

 اىكه آرايش باغ بنهفته اىنگارا بهارا كجا رفته

 بجام مى اندر كنم ياد تو همى مهرگان بويد از باد تو

 چو ديهيم هرمز بيارايمت چو رنگت شود سبز بستايمت

نبينى پس از مرگ آثار من كه امروز تيزست بازار من  

 

  

 پادشاهی هرمزد

 پادشاهی هرمزد دوازده سال بود  – 1بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 پسنديده و ديده از هر درى يكى پير بد مرزبان هرى

 سخن دان و با فّر و با يال و شاخ نام او بود ماخ اىجهان ديده

 ز هرمز كه بنشست بر تخت داد بپرسيدمش تا چه دارى بياد

 بر نامور پيشگاهچو بنشست  چنين گفت پير خراسان كه شاه

 روزگار ۀتوانا و دانند نخست آفرين كرد بر كردگار

 گرانمايگان را گرامى كنيم دگر گفت ما تخت نامى كنيم

 چنانچون پدر داشت با داد و فرّ  جهان را بداريم در زير پر

 ستم ديدگان را تن آسان كنيم را هراسان كنيم كردگانگنه

 بخشش و داد و شايستگىهمان  ستون بزرگيست آهستگى

 بد و نيك هرگز نماند نهان بدانيد كز كردگار جهان

 كه از دادشان آفرين بود بهر نياگان ما تاج داران دهر

 بزرگى و گردى و شايستگى نجستند جز داد و بايستگى

 بد انديش را داشتن در گداز ز كهتر پرستش ز مهتر نواز

 توانايى و داد و پيمان مراست هر كشورى دست و فرمان مراسته ب

 بنازد بدو مردم پارسا كسى را كه يزدان كند پادشا

 آسايشسته زمانه ز بخشش ب شاه بخشايشست ۀكه سرماي

 پرمايه بر پاسبانى كنيمه ب درويش بر مهربانى كنيمه ب

 بر ما چنان كرد بازار خويش هر آن كس كه ايمن شد از كار خويش

 

 پادشاهی هرمزد

 آغاز داستان بر تخت نشستن هرمزد شاه و اندرز کردن سرداران  – 2بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  اساس نسخه مسکو ( بر ه )شاهناممتن 
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 مداريد راز از دل نيكخوى هرچ هست آرزوىمن ه شما را ب

 مرا داد آن دادن آسان بود ز چيزى كه دلتان هراسان بود

 همه شاد باشيد زين تاج و تخت هر آن كس كه هست از شما نيكبخت

 چو بخشايش و داد و بخشش مراست ميان بزرگان درخشش مراست

 كنيدز دل كينه و آز بيرون  افزون كنيده شما مهربانى ب

 نبيند دو چشمش بد روزگار هر آن كس كه پرهيز كرد از دو كار

 بكوشيد يك سر كهان و مهان خشنودى كردگار جهانه ب

 سوى ناسپاسى دلش ننگرد دگر آنك مغزش بود پر خرد

 بود مزد آن سوى تو نارسان روى كسانه چو نيكى فزايى ب

 بروى كه او را نباشد سخن جز مياميز با مردم كّژ گوى

 تو بر وى بسستى گمانى مبر و گر شهريارت بود دادگر

 سخنهاى شاهان بخواند همى گر ايدونك گويى نداند همى

 تو اندر زمين تخم كّژى مكار چو بخشايش از دل كند شهريار

 بشويد دل از خوبى روزگار هر آن كس كه او پند ما داشت خوار

 بپيچى در كاستيست وزو سر چو شاه از تو خشنود شد راستيست

 بجويد كه شد گرم پيوند تو درشتيش نرميست در پند تو

 بيداد گنجه مكن شادمان دل ب رنجه ز نيكى مپرهيز هرگز ب

 رسيدى بجايى كه بشتافتى چو اندر جهان كام دل يافتى

 دشمن دهىه همه گرد كرده ب چو ديهيم هفتاد بر سر نهى

 نخواهم كه انديشه زو بگسلم هر كار درويش دارد دلمه ب

 كه چندان مرا بر دهد روزگار همى خواهم از پاك پروردگار

 رنجه نيارم دل پارسا را ب گنجه كه درويش را شاد دارم ب

 سرش گردد از گنج دينار كش هر آن كس كه شد در جهان شاه فش
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 نبايد كه جويد كسى مهترى سرش را بپيچم ز كنداورى

 سخن گفتن فاش و هم راز ما انجام و آغاز ماچنين است 

 خم چرخ گردان زمين شماست درود جهان آفرين بر شماست

 تنه پر انديشه گشتند زان تن ب چو بشنيد گفتار او انجمن

 ستمكاره را دل بدو بيم گشت سر گنج داران پر از بيم گشت

 دلش اندرون شادمانى فزوده ب خردمند و درويش زان هرك بود

 کشتن هرمزد ایزدگشسب را و زهر دادن زردهشت موبد موبدان را 

 هر آن چيز در پادشاهى كه خواست چنين بود تا شد بزرگيش راست

 يك سو شد از راه آيين و كيشه ب بر آشفت و خوى بد آورد پيش

 بدى شاد و ايمن ز بيم گزند هر آن كس كه نزد پدرش ارجمند

 بدين گونه بد راى و آيين شاه گناهيكايك تبه كردشان بى

 يكى پير و دانا و ديگر جوان سه مرد از دبيران نوشين روان

 دبير خردمند با فّر و چهر چو ايزد گشسب و دگر برزمهر

 خردمند و روشن دل و شاد كام سه ديگر كه ماه آذرش بود نام

 چو دستور بودند و همچون وزير بر تخت نوشين روان اين سه پير

 يكايك بر آرد بناگاه گرد همى خواست هرمز كزين هر سه مرد

 كه روزى شوند اندرو ناسپاس همى بود ز ايشان دلش پر هراس

 بيهوده بر بند و زندانش ساخته ب ايزدگشسب آن زمان دست آخته ب

 شد رنگرخانش ز انديشه بى دل موبد موبدان تنگ شد

 ورا نام بد زردهشتمردى ه ب كه موبد بد و پاك بودش سرشت

 تيره چنان شد كه دل خسته گردد ب ازان بند ايزدگشسب دبير

 گسارنه خورد و نه پوشش نه اندوه چو روزى بر آمد نبودش زوار
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 بموبد كه اى بنده را مغز و پوست ز زندان پيامى فرستاد دوست

 نزديك من نيست راهه كسى را ب زندان شاهه ب زوارىمنم بى

 شكم گرسنه رنج بفزايدم خوردنى آرزوى آيدمهمى 

 دوايى بدين درد ريشم فرست يكى خوردنى پاك پيشم فرست

 غمى گشت زان جاى و آرام اوى دل موبد از درد پيغام اوى

 جانت گزنده منال ار نيايد ب چنان داد پاسخ كه ار كار بند

 پر انديشه شد مغزش از خويشتن ز پيغام او شد دلش پر شكن

 بلرزيد زان كار دل در برش زندان فرستاد لختى خورشه ب

 فّرهىبدين ناجوانمرد بى همى گفت كاكنون شود آگهى

 نيرزد تن ما برش يك پشيز زندان فرستاد چيزه كه موبد ب

 كند بر من از خشم رخساره زرد گزند آيدم زين جهاندار مرد

 چون زريردلش بود پيچان و رخ  هم از بهر ايزدگشسب دبير

 زندان كشد خوردنيها برشه ب بفرمود تا پاك خواليگرش

 نزديك ايزد گشسبه بيامد ب ازان پس نشست از بر تازى اسب

 پر از درد و مژگان چو ابر بهار گرفتند مر يكدگر را كنار

 همى رفت تا شد سخنها كهن ز خوى بد شاه چندى سخن

 واژ و برسم بدستگرفتند پس  نهادند خوان پيش ايزد گشسب

 زمزم همى گفت و موبد شنوده ب پس ايزد گشسب آنچ اندرز بود

 هم از كاخ و ايوان آراسته ز دينار و ز گنج و ز خواسته

 هرمزد گوىه چو رفتى از ايدر ب موبد چنين گفت كاى نامجوىه ب

 برانديشى از رنج و تيمار من كه گر سر نپيچى ز گفتار من

 امترا نيز در بر بپرورده امتو خورده كه از شهرياران

 پس از رنج بيم گزند آمدست بدان رنج پاداش بند آمدست
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 روز شماره يزدان نمايم به ب پر غم اى شهريار گنهدلى بى

 ز كار آگهان رفت مردى دمان چو موبد سوى خانه شد در زمان

 دل شاه با راى بد گشت جفت هرمزد گفته شنيده يكايك ب

 زندان فرستاد و او را بكشته ب ز ايزدگشسب آنگهى شد درشت

 بروبر نكرد ايچ گونه پديد سخنهاى موبد فراوان شنيد

 كشتن زردهشت ۀسوى چار همى راند انديشه بر خوب و زشت

 نهانى برد پيش در يك خورش بفرمود تا زهر خواليگرش

 شهريارنزديكى نامور ه ب هنگام باره چو موبد بيامد ب

 كه خواليگرى يافتستيم نو بدو گفت كامروز زايدر مرو

 ز موبد بپالود رنگ رخان چو بنشست موبد نهادند خوان

 همان راستى در گمان ويست بدانست كان خوان زمان ويست

 همى خورد شاه از كران تا كران خورشها ببردند خواليگران

 موبد بدان بنگريدنگه كرد  زهر پيش آوريد رودچو آن كاسه

 كه زهرست بر خوان ترياك اوى بران بدگمان شد دل پاك اوى

 بران كاسه زهر يازيد دست چو هرمز نگه كرد لب را ببست

 بران بندگان نيز نازش كنند بران سان كه شاهان نوازش كنند

 بيازيد دست گرامى بخوان برداشت مغز استخوان ازان كاسه

 پاك و نغز ۀترا كردم اين لقم كاى پاك مغزموبد چنين گفت ه ب

 كزين پس چنين باشدت پرورش دهن باز كن تا خورى زين خورش

 كه جاويد بادا سر و افسرت بدو گفت موبد بجان و سرت

 سيرى رسيدم نيفزاييمه ب كزين نوشه خوردن نفرماييم

 بپاكى روان جهاندار شاه خورشيد و ماهه بدو گفت هرمز ب

 برين آرزو نشكنى پشت من بستانى اين نوشه ز انگشت منكه 
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 بيامد نماند مرا راى و راه بدو گفت موبد كه فرمان شاه

 خويش تفت ۀهمى راند تا خان بخورد و ز خوان زار و پيچان برفت

 يكى جامه افگند و ناالن بخفت ازان خوردن زهر با كس نگفت

 گنجها گر ز شهر آورندازان  بفرمود تا پاى زهر آورند

 يزدان بناليد زاره ز هرمز ب فرو خورد ترياك و نامد بكار

 بدان تا كند كار موبد نگاه يكى استوارى فرستاد شاه

 بره ما نيامد ب ۀگر انديش كه آن زهر شد بر تنش كارگر

 رخ بر چكيده سر شكش ز مژگان ب فرستاده را چشم موبد بديد

 برگشتن آورد روىه كه بختت ب گوىبدو گفت رو پيش هرمزد 

 بجايى كه هر دو برابر شويم بدين داورى نزد داور شويم

 كه پاداش پيش آيدت ايزدى ازين پس تو ايمن مشو از بدى

 بد آيد برويت ز بد كار كرد تو پدرود باش اى بدانديش مرد

 بياورد پاسخ بر شهريار چو بشنيد گريان بشد استوار

 بپيچيد ازان راست گفتار اوى شد از كار اوىسپهبد پشيمان 

 بسى باد سرد از جگر بر كشيد مر آن درد را راه چاره نديد

 برو زار و گريان شده بخردان بمرد آن زمان موبد موبدان

 گنجه تاج و چه نازى به چه يازى ب چنينست كيهان همه درد و رنج

 بشمردزمانه نفس را همى  كه اين روزگار خوشى بگذرد

 کشتن هرمزد سیماه برزن و بهرام آذرمهان را 

 همه كشور از درد زير و زبر زارى بسره چو شد كار دانا ب

 نكرد ايچ ياد از بد روزگار جهاندار خونريز و ناسازگار

 بهرام آذر مهان آخت دسته ب ميان تنگ خون ريختن را ببست
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 زانو نشانده اندر ب پيش خوده ب چو شب تيره تر شد مر او را بخواند

 نبينى ز من تيزى و بد خوى بدو گفت خواهى كه ايمن شوى

 سر كوه چون پشت جوشن شود چو خورشيد بر برج روشن شود

 همى باش در پيش تختم بپاى تو با نامداران ايران بياى

 چو پاسخ گزارى دلت نرم كن ز سيماى برزينت پرسم سخن

 ايزديست ۀست ار پرستندا بد بپرسم كه اين دوستار تو كيست

 بدانديش و ز تخم آهرمنست تو پاسخ چنين ده كه اين بد تنست

 پرستنده و تخت و مهر و كاله و زان پس ز من هرچ خواهى بخواه

 ازين بد كه گفتى صد افزون كنم بدو گفت بهرام كايدون كنم

 گزين پدرش آن چراغ جهان سيماى برزين كه بود از مهانه ب

 كه پيراهن مهر بيرون كند همى ساخت تا چاره اى چون كند

 خور از بخش دو پيكر آمد برون گونچو پيدا شد آن چادر عاج

 بياويختند آن بهاگير تاج جهاندار بنشست بر تخت عاج

 شدند انجمن تا بيامد سپاه بزرگان ايران بران بارگاه

 شهرياربرفتند يك سر بر  ز در پرده برداشت ساالر بار

 چو سيماى برزين و گردان نو چو بهرام آذر مهان پيش رو

 گروهى ببودند بر پاى پيش آيين خويشه نشستند هر يك ب

 كه سيماى برزين بدين بارگاه بهرام آذر مهان گفت شاهه ب

 گنجه كه بدخواه زيبا نباشد ب سزاوار گنجست اگر مرد رنج

 شهريار جهانكه آن پرسش  بدانست بهرام آذر مهان

 كزان بيخ او را ببايد گريست چگونست و آن را پى و بيخ چيست

 نيابد ازين مهتر انجمن كفنبى ۀسرانجام جز دخم

 ز سيماى برزين مكن ايچ ياد چنين داد پاسخ كه اى شاه راد
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 تن بر مه پوسته كه مه مغز بادش ب كه ويرانى شهر ايران ازوست

 بر آن بّترى بر كند داورى بّترىنگويد سخن جز همه 

 بدو گفت كاى نيك يار كهن چو سيماى برزين شنيد اين سخن

 چنين ديو را آشنايى مده بد بر تن من گوايى مدهه ب

 ز كردار و گفتار آهرمنى چه ديدى ز من تا تو يار منى

 در جهان اىكه تخمى پراگنده بدو گفت بهرام آذر مهان

 از آتش نيابى مگر تيره دود تو خواهى درودكزان بر نخستين 

 بر تخت شاهنشهى بر نشاند چو كسرى مرا و ترا پيش خواند

 چو ايزدگشسب آن مه خوب چهر ابا موبد موبدان برزمهر

 كرا زيبد و كيست با فّرهى بپرسيد كين تخت شاهنشهى

 شاهى سزاوارتره كه باشد ب مهتر پسره كهتر دهم گر به ب

 زبان پاسخش را بياراستيم از جاى بر خاستيمهمه يك سر 

 شاهى كس او را خريدار نيسته ب كه اين ترك زاده سزاوار نيست

 باال و ديدار چون مادرسته ب و بدگوهرست نژادستكه خاقان

 كنون زين سزا مر ترا اين جزاست شاهى سزاسته تو گفتى كه هرمز ب

 دشنام بگشادمته چنين لب ب گوايى من از بهر اين دادمت

 چو آن راست گفتار او را شنيد ز تشوير هرمز فرو پژمريد

 بد تيز بگشاد لبه و ز ايشان ب زندان فرستادشان تيره شبه ب

 ز سيماى برزين بپردخت شاه سيم شب چو برزد سر از كوه ماه

 مشته ندارد جز از رنج و نفرين ب زندان دزدان مر او را بكشته ب

 كه آن پاك دل مرد شد ناپديد آذر مهان آن شنيدچو بهرام 

 كه اى تاج تو برتر از چرخ ماه پيامى فرستاد نزديك شاه
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 امكه تا رازهاى تو پوشيده امتو دانى كه من چند كوشيده

 نبودم ترا جز همه نيكخواه پيش پدرت آن سزاوار شاهه ب

 مرابر تخت شاهى نشانى  يكى پند گويم چو خوانى مرا

 زندان بمان يك زمان بند منه ب ترا سودمنديست از پند من

 بود گزندىخردمند را بى ايران ترا سودمندى بوده ب

 يكى راز دار از ميان برگزيد پيامش چو نزديك هرمز رسيد

 بدان نامور بارگاه آورد كه بهرام را پيش شاه آورد

 او براند چربى سخن چند باه ب شب تيره بهرام را پيش خواند

 كه ما را بدان روزگار بهيست بدو گفت برگوى كان پند چيست

 يكى ساده صندوق ديدم سياه چنين داد پاسخ كه در گنج شاه

 اىحقه درون پارسى رقعهه ب اىصندوق در حقهه نهاده ب

 بدان باشد ايرانيان را اميد نبشتست بر پرنيان سپيد

 اندران كرد بايد نگاهترا  خط پدرت آن جهاندار شاهه ب

 نزديك گنجور فرياد رسه ب چو هرمز شنيد آن فرستاد كس

 يكى ساده صندوق و مهرى بروى كه در گنجهاى پدر بازجوى

 كه جاويد بادا روانش جوان بران مهر بر نام نوشين روان

 فراوان بجستن مبر روزگار هم اكنون شب تيره پيش من آر

 مهر درسته بياورد پويان ب جستشتابيد گنجور و صندوق 

 فراوان ز نوشين روان كرد ياد جهاندار صندوق را برگشاد

 شتابيد و زو پرنيان بركشيد بصندوق در حقه با مهر ديد

 نبشته بران رقعه پرنيان نگه كرد پس خط نوشين روان

 هماليكى شهريارى بود بى ده سال و بر سر دو ساله كه هرمز ب

 شود نام و آواز او در نهان آشوب گردد جهانازان پس پر 
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 يكى بدنژادى و آهرمنى پديد آيد از هر سويى دشمنى

 فرو افگند دشمن او را ز گاه پراگنده گردد ز هر سو سپاه

 ازان پس بر آرند هوش از تنش دو چشمش كند كور خويش زنش

 هراسان شد و پرنيان بركشيد خط پدر هرمز آن رقعه ديده ب

 بهرام گفت اى جفا پيشه مرده ب دو چشمش پر از خون شد و روى زرد

 بخواهى ربودن ز من سر همى چه جستى ازين رقعه اندر همى

 بخون ريختن تا نباشى تو شاد بدو گفت بهرام كاى ترك زاد

 كه كسرى ترا تاج بر سر نهاد قبادتو خاقان نژادى نه از كى
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 رهنمونبيازد همى زنده بى بدانست هرمز كه او دست خون

 زندان فرستاد بهرام راه ب را كامشنيد آن سخنهاى بى

 زندان دژ آگاه كردش تباهه ب دگر شب چو برزد سر از كوه ماه

 همان رهنمائى و هم موبدى بخردىنماند آن زمان بر درش 

 نگر تا سوى خوى بد ننگرى ز خوى بد آيد همه بدترى

 برگشتن هرمزد از بیداد به  دادگستری

 ز تيمار زد بر دل خويش تش و زان پس نبد زندگانيش خوش

 كه كوتاه بودى شبان سياه اصطخر بودى دو ماهه سالى به ب

 آنجا گذشتن نبودى روااز  كه شهرى خنك بود و روشن هوا

 پديد آمدى كوه ياقوت زرد چو پنهان شدى چادر الژورد

 كه اى نامداران با فّر و هوش منا ديگرى بر كشيدى خروش

 و زان رنج كارنده آشوفته اگر كشتمندى شود كوفته

 كسى نيز بر ميوه دارى رود و گر اسب در كشت زارى رود

 بر دار بايد كشيد سر دزد دم و گوش اسبش ببايد بريد

 بد و نيكويى زو نبودى نهان بدو ماه گردان بدى در جهان

 ز دهقان همى يافتى آفرين هر كشورى داد كردى چنينه ب

 كه از ماه پيدا نبود اندكى پسر بد مر او را گرامى يكى

 

 پادشاهی هرمزد

  3بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 گهش خواندى خسرو شاد كام مر او را پدر كرده پرويز نام

 پدر نيز نشگيفتى از پسر پدرنبودى جدا يك زمان از 

 كه بد شاه پرويز را بر نشست چنان بد كه اسبى ز آخر بجست

 نگهبان اسب اندر آمد دوان سوى كشتمند آمد اسب جوان

 پيش موكل بناليد زاره ب بيامد خداوند آن كشت زار

 كه بر دم و گوشش بايد گريست موكل بدو گفت كين اسب كيست

 ندارد همى كهتران را نگاه پرويز شاهخداوند گفت اسب 

 بگفت آنچ بشنيد از كشت زار بيامد موكل بر شهريار

 ببر اسب را در زمان دم و گوش بدو گفت هرمز برفتن بكوش

 شمارش ببايد شمردن كه چند زيانى كه آمد بران كشتمند

 اگر صد زيانست اگر پانصد ز خسرو زيان باز بايد ستد

 بريزند پيش خداوند كار كشت زار درمهاى گنجى بران

 بر انگيخت از هر سويى مهتران چو بشنيد پرويز پوزش كنان

 نبّرد دم و گوش اسب سياه نزد پدر تا ببخشد گناهه ب

 بتندى بزد بانگ بر پيش كار بر آشفت ازان پس برو شهريار

 بدان كشت نزديك اسب جوان موكل شد از بيم هرمز دوان

 بران كشت زارى كه آزرد سم زو گوش و دم بخنجر جدا كرد

 فرمان شاهه رسانيد خسرو ب همان نيز تاوان بدان داد خواه

 بياورد هر كس فراوان شكار نخچير شد شهرياره و زان پس ب

 سپهبد نژادى بلند اخترى سوارى ردى مرد كنداورى

 بفرمود تا كهتر اندر دويد بره بر يكى رز پر از غوره ديد

 ايوان و خواليگرش را سپرده ب چند ببريد و برد ۀخوش ازان

 بدان مرد گفت اى بد بدگمان بيامد خداوندش اندر زمان
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 نه دينار دادى بها را نه گنج رنجه نگهبان اين زر نبودى ب

 بنالم كنون از تو در پيش شاه چرا رنج نابرده كردى تباه

 از ميانبزودى كمر باز كرد  سوار دالور ز بيم زيان

 در نشانده گهر اىهر مهرهه ب بدو داد پر مايه زّرين كمر

 كه كردار بد چند بايد نهفت خداوند رز چون كمر ديد گفت

 خريده ندارى بهايى مكن تو با شهريار آشنايى مكن

 بپيچى اگر بشنود دادگر سپاسى نهم بر تو بر زين كمر

 شده نامدارپيروزى اندر ه ب يكى مرد بد هرمز شهريار

 كه از رزم هرگز نديدى شكن هر انجمنه مردى ستوده به ب

 ماهه كاله كيى بر نهاده ب كه هم داد ده بود و هم دادخواه

 دالور سرى بود با نام و ننگ شهر مداين درنگه نكردى ب

 نياسود هرمز يل شير گير بهار و تموز و زمستان و تير

 در پادشاهى هنر همى جست همى گشت گرد جهان سربسر

 سپاه کشیدن ساوه شاه به جنگ هرمزد

 ز هر كشور آواز بدخواه خاست چو ده سال شد پادشاهيش راست

 ابا پيل و با كوس و گنج و سپاه بيامد ز راه هرى ساوه شاه

 برو چارصد بار بشمر هزار گر از لشكر ساوه گيرى شمار

 زمين راه نيستتو گفتى مگر بر  ز پيالن جنگى هزار و دويست

 سپه بود آگنده چون تار و پود ز دشت هرى تا در مرو رود

 شد از گرد لشكر زمين ناپديد وزين روى تا مرو لشكر كشيد

 كه نزديك خود خوان ز هر سو سپاه هرمز يكى نامه بنوشت شاهه ب

 علف ساز و از تيغ ما ياد كن برو راه اين لشكر آباد كن
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 بدريا سپاهست و بر كوه و دشت بخواهم گذشتبرين پادشاهى 

 شماربپژمرد زان لشكر بى چو بر خواند آن نامه را شهريار

 زير اندر آورد بومه لشكر به ب و زان روى قيصر بيامد ز روم

 سواران جنگ آور و نامدار سپه بود رومى عدد صد هزار

 نوانكه از نام او بود قيصر  ز شهرى كه بگرفت نوشين روان

 پيش اندرون نامور مهترىه ب بيامد ز هر كشورى لشكرى

 كز ايشان سيه شد همه بوم و بر سپاهى بيامد ز راه خزر

 كه با گنج و با لشكر خويش بود جهان ديده بّدال در پيش بود

 پراگنده شد لشكرش خيل خيل ز ارمينيه تا در اردبيل

 از شمار سپاهى بيامد فزون گزارز دشت سواران نيزه

 سواران و گردن فرازان نو پيش رو شانچو عباس و چون حمزه

 كه هرمز همى باژ ايشان بجست ز تاراج ويران شد آن بوم و رست

 نماند اندر آن بوم جاى نبات آب فراته بيامد سپه تا ب

 هرمز رسيد آگهىه ز لشكر ب چو تاريك شد روزگار بهى

 بپژمرد شاداب شاه جهان چو بشنيد گفتار كار آگهان

 سراسر همه كاخ مردم نشاند فرستاد و ايرانيان را بخواند

 بدان نامداران ايران بگفت بر آورد رازى كه بود از نهفت

 كسى در جهان اين ندارد بياد ايران نهاده كه چندين سپه روى ب

 راندند هاز هر گونه انديشه همه نامداران فرو ماندند

 يكى اندرين كار بگشاى گوش شاه با راى و هوشبگفتند كاى 

 همى خويشتن موبدى نشمريم خردمند شاهى و ما كهتريم

 بر و بوم ما را نگهدار كيست كار چيست ۀبر انديش تا چار

 كه اى شاه دانا و دانش پذير چنين گفت موبد كه بودش وزير
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 نيابند جنگى زمانى درنگ جنگه سپاه خزر گر بيايد ب

 تازيان بر كنيم ۀز بن پاي ابا روميان داستانها زنيم

 كه از ديدشان ديده دارد زيان تازيان ندارم بدل بيم از

 ندارند جنگى گه كارزار كه هم مار خوارند و هم سوسمار

 تروزو كار ما نيز تاريك ترا ساوه شاهست نزديكتر

 كه ويران كند لشكر و گنج ما ز راه خراسان بود رنج ما

 نبايد برين كار كردن درنگ جنگه چو ترك اندر آيد ز جيحون ب

 كه اكنون چه سازيم با ساوه شاه بموبد چنين گفت جوينده راه

 لشكر بود سر فرازه كه خسرو ب بدو گفت موبد كه لشكر بساز

 كه چندست مردم كه آيد بكار عرض را بخوان تا بيارد شمار

 سپاه مربيامد بياورد بى نزديك شاهه عرض با جريده ب

 پياده بسى در ميان سوار شمار سپاه آمدش صد هزار

 سزد گر نشوريم با اين سپاه بدو گفت موبد كه با ساوه شاه

 بدور افگنى كّژى و كاستى مگر مردمى جويى و راستى

 چنان كز ره پادشاهان سزد رهانى سر كهتران را ز بد

 ارجاسب آن نامدار سترگكه  شنيدستى آن داستان بزرگ

 چه بد كرد با آن سواران چين گشتاسپ و لهراسب از بهر دينه ب

 كه شد زندگانى بران بوم تلخ چه آمد ز تيمار بر شهر بلخ

 كارزارای همى بود هر گونه چنين تا گشاده شد اسفنديار

 ازو من بانديشه بر بگذرم سال ار چه من كهترمه ز مهتر ب

 كه قيصر نجويد ز ما كارزار گفت پس شهريار بموبد چنين

 سپارم بدو بازگردد ز راه همان شهرها را كه بگرفت شاه

 خردمند و گويا و دانش پذير جست گرد و دبير اىفرستاده
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 نخواهم دگر باژ آن مرز و بوم قيصر چنين گوى كز شهر رومه ب

 روز بهچو خواهى كه مه باشى و  تو هم پاى در مرز ايران منه

 بگفت آنچ از شاه ايران شنيد فرستاده چون پيش قيصر رسيد

 نياورد جنگ اندران مرز و بوم ز ره بازگشت آن زمان شاه روم

 كه از گردشان روز شد ناپديد سپاهى از ايرانيان برگزيد

 بپاى اندر آرند مرز خزر فرستادشان تا بران بوم و بر

 فّر و اورنگ و با داد بودكه با  سپهدارشان پيش خّراد بود

 سپاه خزر بر گرفتند راه چو آمد بارمينيه در سپاه

 گرفتند زان مرز بسيار چيز و ز ايشان فراوان بكشتند نيز

 كه خّراد پيروز شد با سپاه چو آگاهى آمد بنزديك شاه

 انديشه اندر نشانده خرد را ب ساوه شاهش نماند ۀبجز كين

 از بهرام چوبینه به هرمزد شاه و خواستنش هرمزدنشان دادن مهران ستاد 

 خردمند و بينا و نستوه نام يكى بنده بد شاه را شادكام

 ز تو دور بادا هميشه بدى بشاه جهان گفت انوشه بدى

 كه از روزگاران چه دارد بياد بپرسيد بايد ز مهران ستاد

 ز اميد گيتى شده پير و سست كنجى نشست با زند و استه ب

 يكى روز و يك شب بر او بدم بدين روزگاران بر او شدم

 ز پيالن جنگى و چندان سپاه همى گفتم او را من از ساوه شاه

 ازان گفته روزگار كهن چنين داد پاسخ چو آمد سخن

 كه از روزگاران چه دارى بياد بپرسيدم از پير مهران ستاد

 بازگويم نهاناگر پرسدم  چنين داد پاسخ كه شاه جهان

 بشد نزد او نامدارى دمان شهنشاه فرمود تا در زمان
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 مهد اندرون تيز بگذاشتنده ب تن پير ازان كاخ برداشتند

 دلى پر ز دانش سرى پر سخن چو آمد بر شاه مرد كهن

 كزين ترك جنگى چه دارى بياد بپرسيد هرمز ز مهران ستاد

 گوينده و يادگير كه اى شاه چنين داد پاسخ بدو مرد پير

 ايران زمينه فرستاد خاقان ب بدانگه كجا مادرت را ز چين

 صد و شست مرد از دليران گو بخواهندگى من بدم پيش رو

 ز خاقان پرستار زاده نخواست پدرت آن جهاندار دانا و راست

 نزيبد پرستار در پيشگاه مرا گفت جز دخت خاتون مخواه

 شاهى برو خواندم آفرينه ب چيننزديك خاقان ه برفتم ب

 سراسر پر از بوى و رنگ و نگار و را دخترى پنج بد چون بهار

 برفتم بران نامور پيشگاه مرا در شبستان فرستاد شاه

 سر زلف بر گل بپيراستند رخ دختران را بياراستند

 همان ياره و طوق و گوهر نداشت مگر مادرت بر سر افسر نداشت

 پيرايه و رنگ و افسون نبوده ب او دخت خاتون نبوداز ايشان جز 

 گوهر ز كردار بد دور بوده ب كه خاتون چينى ز فغفور بود

 كه فرزند جايى شود دور دست همى مادرش را جگر زان بخست

 پادشاۀ گسى كردن از خان دژم بود زان دختر پارسا

 نگه داشتم چشم زان ديگران من او را گزين كردم از دختران

 كه هر پنج خوبند و با آفرين مرا گفت خاتون كه ديگر گزين

 بر تخت شاهى بزانو نشاند فرستاد و كنداوران را بخواند

 كه تا چون بود گردش اخترش بپرسش گرفت اختر دخترش

 نبينى و جز راستى نشنوى ستاره شمر گفت جز نيكويى

 ژيان يكى كودك آيد چو شير ازين دخت و از شاه ايرانيان
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 مردى چو شير و ببخشش چو ابره ب بازوى ستبره باال بلند و به ب

 پدر بگذرد او بود شهريار سيه چشم و پر خشم و نابردبار            

 بد نشمرده بسى روزگاران ب فراوان ز گنج پدر بر خورد

 ز تركان بيارد سپاهى بزرگ و زان پس يكى شاه خيزد سترگ

 سراسر بگيرد بران انجمن شهر يمنبسازد كه ايران و 

 بترسد ز پيروز بخت بلند ازو شاه ايران شود دردمند

 سوارى سرافراز مهتر پرست يكى كهترى باشدش دوردست

 بگرد سرش جعد مويى چو مشك اندام خشكه باال دراز و به ب

 و تند گوى و سترگ چردهسيه سخن آورى جلد و بينى بزرگ

 هم از پهلوانانش باشد نسب دارد لقبجهانجوى چوبينه 

 ز جايى بيايد بدرگاه شاه چو اين مرد چاكر باندك سپاه

 همه لشكرش را بهم برزند مرين ترك را ناگهان بشكند

 نديدم ز خاقان كسى شادتر چو بشنيد گفت ستاره شمر

 كه از دختران او بدى افسرش نوشين روان داد پس دخترشه ب

 راهه چو آن كرده بد بازگشتم ب من از بهر شاهپذيرفتم او را 

 كه ما يافتيم از كشيدنش رنج بياورد چندى گهرها ز گنج

 جهان بين خود را بكشتى نشاند همان تا لب رود جيحون براند

 ز فرزند با درد انباز گشت ز جيحون دلى پر ز غم بازگشت

 پيش جهاندار شاه رمهه ب كنون آنچ ديدم بگفتم همه

 بپوينده شايد كه گويى بپوى ازين كشور اين مرد را بازجوى

 دشمن ممان اين سخن گر بدوسته ب كه پيروزى شاه بر دست اوست

 برو زار و گريان شدند انجمن بگفت اين و جانش بر آمد ز تن

 مژگان همى خون دل بر فشانده ب شهنشاه زو در شگفتى بماند
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 همى داشت اين راستيها بياد ايرانيان گفت مهران ستاده ب

 پسنديده جانش بيزدان سپرد چو با من يكايك بگفت و بمرد

 بر آمد چنين گفتن ناگزير سپاسم ز يزدان كزين مرد پير

 اگر مهترى باشد ار كهترى نشان جست بايد ز هر مهترى

 همه رنجها را بپاى آوريد بجوييد تا اين بجاى آوريد

 كه بر آخر اسب ساالر بود يكى مهترى نامبردار بود

 همه شادى شاه بد كام اوى كجا راد فرخ بدى نام اوى

 كه داد اين ستوده بگردنكشان بيامد بر شاه گفت اين نشان

 سوارى سرافراز و پيچنده اسب ز بهرام بهرام پور گشسب

 نديدم چنو مرزبانى بدشت ز انديشه من بخواهد گذشت

 يكى نامور گشت با كوس و خيل كه دادى بدو بردع و اردبيل

 سخنهاى مهران برو كرد ياد فرستاد و بهرام را مژده داد

 آمدن بهرام چوبینه به نزدیک هرمزد شاه

 ز گردنكشان لشكرى برد تفت جهانجوى پويان ز بردع برفت

 بفرمود تا بار دادند شاه چو بهرام تنگ اندر آمد ز راه

 بران نامدار آفرين گستريد جهان ديده روى شهنشاه ديد

 نيكى گمانه نبودش بدو جز ب نگه كرد شاه اندر و يك زمان

 بديد و بخنديد و شد تازه روى نشانهاى مهران ستاد اندروى

 يكى نامور جايگه ساختش ازان پس بپرسيد و بنواختش
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 بيفگند و خورشيد بنمود روى شب تيره چون چادر مشك بوى

 گرانمايگان بر گشادند راه بدرگاه شد مرزبان نزد شاه

 بتخت از بر نامداران نشاند جهاندار بهرام را پيش خواند

 كنم آشتى گر فرستم سپاه بپرسيد زان پس كه با ساوه شاه

 كه با ساوه شاه آشتى نيست روى بدو جنگجوىچنين داد پاسخ 

 هزيمت بود آشتى خواستن گر او جنگ را خواهد آراستن

 زيره چو بيند كه كام تو آمد ب و ديگر كه بد خواه گردد دلير

 بفرمانبرى ماند اين داورى گه رزم چون بزم پيش آورى

 درنگ آورم گر بجنبم ز جاى بدو گفت هرمز كه پس چيست راى

 فاله بپيچد سر از داد بهتر ب چنين داد پاسخ كه گر بدسگال

 كه بيداد را نيست با داد جاى چه گفت آن گرانمايه نيك راى

 كه با آتش آب اندر آرى بجوى تو با دشمن بدكنش رزم جوى

 شهى نو گزيند سپهر كهن وگر خود دگرگونه باشد سخن

 داريم پيش آوريمهنر هرچ  بازوى خويش آوريمه چو نيرو ب

 نه شرم از يالن چون پژوهش بود نه از پاك يزدان نكوهش بود

 بتابيم خيره سر از كار زار چو ناكشته ز ايرانيان ده هزار

 پيچى ز بدخواه روى جنگكه بى جوىچه گويد ترا دشمن عيب

 كمان را چو ابر بهاران كنيم چو بر دشمنان تيرباران كنيم

 

 پادشاهی هرمزد

  4بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی ابوالقاسمحکیم اثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 شكسته شود در صف كارزار گوپال چون صد هزارهمان تيغ و 

 دل از نيك بختى نبايد كشيد چو پيروزى ما نيايد پديد

 شويم تنو بى جانو بى هوشكه بى و زان پس بفرمان دشمن شويم

 اگر در ميانه سر آرد زمان بكوشيم با گردش آسمان

 بخنديد و رخشنده شد پيشگاه چو گفتار بهرام بشنيد شاه

 جهان ديدگان دل پر از خون شدند پيش جهاندار بيرون شدندز 

 چو پرسد ترا بس دليرى مكن بهرام گفتند كاندر سخنه ب

 كه بر مور و بر پشه بستند راه سپاهست چندان ابا ساوه شاه

 كه يارد بدن پهلوان سپاه چنانچون تو گويى همى پيش شاه

 و كند آوران كه اى نامداران چنين گفت بهرام با مهتران

 منم ساخته پهلوان سپاه چو فرمان دهد نامبردار شاه

 هم آنگه بر شهريار جهان برفتند بيدار كارآگهان

 هر يك سراينده ده بر فزوده ب سخنهاى بهرام چندانك بود

 پهلوانی دادن هرمزد بهرام چوبینه را 

 ز تيمار آن لشكر آزاد شد شهنشاه ايران ازان شاد شد

 ابر اندر آورد جنگى سرشه ب كرد ساالر بر لشكرشورا 

 سپهبد همى خواند بهرام را هر آن كس كه جست از يالن نام را

 كمر بسته با آلت كارزار سپهبد بيامد بر شهريار

 كه خوانم عرض را ز بهر شمار كه دستور باشد مرا شهريار

 گه نام جستن درنگى كه اند ببينم ز لشكر كه جنگى كه اند

 بتو باز گردد بد و نيكويى بدو گفت ساالر لشكر تويى

 بفرمود تا پيش او شد سپاه سپهبد بشد تا عرض گاه شاه



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  23
 

 
 

 

 هر آن كس كه بود از سران افسرى گزين كرد ز ايرانيان لشكرى

 زره دار و برگستوانور سوار نبشتند نام ده و دو هزار

 ازين شد حرامدرم بر كم و بيش  چهل سالگان را نبشتند نام

 كه در جنگ جستن ورا نام بود سپهبد چو بهرام بهرام بود

 كجا سينه و دل پر از كينه بود يكى را كجا نام يل سينه بود

 روز نبرده كه پيش صف آيد ب سر نامداران جنگيش كرد

 كند بر دل جنگيان جنگ ياد بگرداند اسب و بگويد نژاد

 نه برگاشتى روى اسبكز آتش  دگر آنك بد نام ايزدگشسب

 كند ميسره راست با ميمنه بفرمود تا گوش دارد بنه

 اسبه كجا دم شيران گرفتى ب بپشت سپه بود همدان گشسب

 كه اى نامداران روشن روان لشكر چنين گفت پس پهلوانه ب

 بدى را مبنديد هرگز ميان كم آزار باشيد و هم كم زيان

 كند روشن اين تيره بازارتان يارتانايزد بود ه چو خواهيد ك

 بر آمد بجنبيد يك سر ز جاى شب تيره چون ناله كّر ناى

 كه گر خيزد اندر شب تيره هور بران گونه رانيد يك سر ستور

 نينديشد از روزگار نبرد ز نيروى و آسودگى اسب و مرد

 كه داننده بهرام چون ساخت كار چو آگاهى آمد بر شهريار

 در گنج بگشاد و روزى بداد و كردار او گشت شاد ز گفتار

 اهواز در باز كرده پارس و به ب همه گنجهاى سليح نبرد

 شهر اندر آورد چندى گلهه ب ز اسبان جنگ آنچ بودش يله

 بخواهد هر آنچش ببايد ز شاه بفرمود تا پهلوان سپاه

 كه از هر درى ديده كارزار چنين گفت بهرام را شهريار

 چه مايه سليحست و گنج و سپاه شنيدى كه با نامور ساوه شاه
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 آوردگه بر بلرزد زمينه ب هم از جنگ تركان او روز كين

 زره دار و بر گستوانور سوار گزيدى ز لشكر ده و دو هزار

 ندانم كه چون خيزد اين كار كرد روز نبرده بدين مايه مردم ب

 خواستى ز انجمنچهل سالگان  بجاى جوانان شمشير زن

 كه اى شاه نيك اختر و راست گوى سپهبد چنين داد پاسخ بدوى

 كه در پيش بودند شاه جهان شنيدستى آن داستان مهان

 روا باشد ار يار كمتر بود كه چون بخت پيروز ياور بود

 اگر بشنود شاه فرمانروا برين داستان نيز دارم گوا

 كرانببستند با لشكرى بى هاماورانه س كى را بوكه كاو

 ز شايسته مردان گرد و سوار گزين كرد رستم ده و دو هزار

 بران نامداران نيامد گزند س كى را ز بندوبياورد كاو

 سر نامداران آزادگان همان نيز گودرز كشوادگان

 بياورد برگستوانور سوار وش ده و دو هزاروبكين سيا

 بياورد جنگى ده و دو هزار همان نيز پر مايه اسفنديار

 ازان لشكر و دز بر آورد گرد ارجاسب بر چاره كرد آنچ كرده ب

 ز مردى و از راى بيرون بود از اين مايه گر لشكر افزون بود

 بجنگ آورد پيچد از كارزار سپهبد كه لشكر فزون از سه چار

 ز برنا فزونتر نجويد نبرد دگر آنك گفتى چهل ساله مرد

 مردانگى در فزايش بوده ب با آزمايش بود چهل ساله

 برو گشته باشد فراوان فلك بياد آيدش مهر نان و نمك

 هراسان بود سر نپيچد ز جنگ ز گفتار بدگوى و ز نام و ننگ

 بپيچد روان مرد فرسوده را ز بهر زن و زاده و دوده را

 بگاه درنگش نباشد شكيب جوان چيز بيند پذيرد فريب
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 بچيزى ندارد ز ناارز ارز زن و كودك و كشت و ورزندارد 

 سر مايه كارها ننگرد نيابد خرد آزمايشچو بى

 شود شاد و خندان و سازد درنگ جنگه گر ايدونك پيروز گردد ب

 نبيند جز از پشت او دشمنش وگر هيچ پيروز شد بر تنش

 چنان تازه شد چون گل اندر بهار چو بشنيد گفتار او شهريار

 ميدان گذاره بپوش و ز ايوان ب بدو گفت رو جوشن كارزار

 كمر خواست و خفتان و درع و كاله سپهبد بيامد ز نزديك شاه

 فتراك بر بست پيچان كمنده ب بر افگند برگستوان بر سمند

 ميدان خراميد خود با وزيره ب جهانجوى با گوى و چوگان و تير

 خاك پيش سپاه بغلتيد در ميدان شاهه سپهبد بيامد ب

 سپهبد ببوسيد روى زمين چو ديدش جهاندار كرد آفرين

 كه بد پيكرش اژدهافش بنفش بياورد پس شهريار آن درفش

 سبك شاه ايران گرفت آن بچنگ كه در پيش رستم بدى روز جنگ

 فراوان برو آفرين كرد ياد بهرام داده چو ببسود خندان ب

 همى خواندندش سر انجمن بهرام گفت آنك جّدان منه ب

 جهانگير و پيروز و روشن روان كجا نام او رستم پهلوان

 كه پيروز بادى و خسرو پرست درفش ويست اينك دارى بدست

 بمردى و گردى و فرمانبرى گمانم كه تو رستم ديگرى

 كه پيروز گر باش و روشن روان برو آفرين كرد پس پهلوان

 سپهبد درفش تهمتن بدست ز ميدان بيامد بجاى نشست

 همان شادمان پهلوان سپاه پراگنده گشتند گردان شاه
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 رفتن بهرام چوبینه به جنگ ساوه شاه 

 پديد آمد آن زرد رخشان سپر سپيده چو بر زد سر از كوه بر

 بكش كرده دست اندر آن بارگاه ايوان شاهه سپهبد بيامد ب

 تو تاج زمانه شدمفّر ه ب شدم بهانهبدو گفت من بى

 كه با من فرستد يكى استوار يكى آرزو خواهم از شهريار

 سر دشمنى زير گرد آورد كه تا هر كسى كو نبرد آورد

 رونده شود در جهان كام اوى نامه درون نام اوىه نويسد ب

 جوانست و گوينده و يادگير چنين گفت هرمز كه مهران دبير

 سپهبد سوى جنگ تازيد تفت بفرمود تا با سپهبد برفت

 سپهدار بهرام پيش اندرون بشد لشكر از كشور طيسفون

 سپهدار بيدار چون نره شير سپاهى خردمند و گرد و دلير

 دليرست و شادان بدشت نبرد موبد چنين گفت هرمز كه مرده ب

 همه داستانها ببايد زدن ازان پس چه گويى چه شايد بدن

 كه خود جاودان زندگى را سزى جاويد زىبدو گفت موبد كه 

 بدين تيز گفتار روشن روان بدين برز و باالى اين پهلوان

 وزو دشمن شاه زير و زبر نباشد مگر شاد و پيروز گر

 بپيچد سر از شاه پروردگار فرجام كاره بترسم كه او هم ب

 گفتار با شاه شيرى نموده ب همى در سخن بس دليرى نمود

 مياالى زهر اى بدانديش دهر هرمز كه در پاى زهربدو گفت 

 سزد گر سپارم بدو تاج و گاه چون او گشت پيروز بر ساوه شاه

 آفرينه كه او شهريارى شود ب چنين باد و هرگز مبادا جز اين

 بپژمرد و لب را بدندان گزيد چو موبد ز شاه اين سخنها شنيد
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 بر آمد برين روزگارچنين تا  همى داشت اندر دل اين شهريار

 كه تا اين سخن باز جويد درست ز درگه يكى راز دارى بجست

 من بر بخوانه برو تا چه بينى ب بدو گفت تيز از پس پهلوان

 نبود آگه از كار او هيچ كس بيامد سخنگوى پويان ز پس

 سرانجام هر كار گفتى بدوى كه هم راهبر بود و هم فال گوى

 همى راند با نيزه پيش اندرون شد از طيسفونچو بهرام بيرون 

 از و دور بد پهلوان سپاه راهه پيش آمدش سر فروشى به ب

 بروبر فراوان سر شسته داشت يكى خوانچه بر سر به پيوسته داشت

 بنوك سنان زان سرى بر گرفت سپهبد بر انگيخت اسب از شگفت

 بران سو كه خواستبينداخت آن را  همى راند تا نيزه برداشت راست

 كزين سان ببرم سر ساوه شاه راهه يكى اخترى كرد زان سر ب

 هم بر زنمه همه لشكرش را ب راه افگنمه پيش سپاهش به ب

پى افگند فالى چنانچون سزيد شاه چون آن بديد ۀفرستاد          

 بيابد بفرجام زين رنج تخت چنين گفت كين مرد پيروز بخت

 بپيچد سر از شاه و گردد درشت كام دل آرد بمشت از آن پس چو

 جهاندار با درد و غم گشت جفت بيامد بر شاه و اين را بگفت

 بپژمرد و شد تيره آن سبز برگ ورا آن سخن بّتر آمد ز مرگ

 فرستاد تازان پس پهلوان خواست از در جوان اىفرستاده

 هستى مپوىكه امشب ز جايى كه  بدو گفت رو با سپهبد بگوى

 تهى كرد خواهم ز بيگانه جاى بشبگير برگرد و پيش من آى

 سخن چند ياد آمدم سودمند بگويم بتو هرچ آيد ز پند

 بگفت آنچ بشنيد مرد جوان فرستاده آمد بر پهلوان

 نخوانند باز اى خردمند شاه چنين داد پاسخ كه لشكر ز راه
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 شود زين سخن بد سگالبه نيرو  فاله ز ره بازگشتن بد آيد ب

 درفشان كنم لشكر و كشورت چو پيروز گردم بيايم برت

 بگفت آنچ بشنيد زان رزمخواه نزديك شاهه فرستاده آمد ب

 گشت سودهمه رنج پوينده بى ز گفتار او شاه خشنود گشت

 بر ايشان همى نام يزدان بخواند سپهدار شبگير لشكر براند

 ز لشكر كسى را نيامد زيان همى رفت تا كشور خوزيان

 همى رفت پويان ميان سپاه زنى با جوالى ميان پر ز كاه

 ندادش بها و بپيچيد يال سوارى بيامد خريد آن جوال

 كه كاهست لختى مرا در نهفت بهرام گفته خروشان بيامد ب

 پيش سپاه تو بگذاشتمه ب بهاى جوالى همى داشتم

 كه دارد بسر بر ز آهن كاله راهه كنون بستد از من سوارى ب

 كشيدند نزد سپهبد دمان بجستند آن مرد را در زمان

 گناهى كه كردى سرت را ببرد ستاننده را گفت بهرام گرد

 سر و دست و پايش شكستند خرد دوانش بپيش سراپرده برد

 بدو مرد بيداد را بيم كرد خنجر بدو نيم كرده ميانش ب

 كه اى نامداران پاكيزه راى سراىخروشى بر آمد ز پرده 

 ستاند نباشدش فريادرس هر آن كس كه او برگ كاهى ز كس

 بخّريد چيزى كه بايد بسيم خنجر كنم به دو نيمه ميانش ب

 فرستادن هرمزد شاه خراد برزین را به نزدیک ساوه شاه به پیغام فریبنده

 پيل و گنجازان لشكر ساوه و  رنجه همى بود ز انديشه هرمز ب

 ز بهرام پر درد و تيمار گشت بدل بر چو انديشه بسيار گشت

 همى داشتى زان بدل ترس و بيم روانش پر از غم دلش به دو نيم
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 خّراد برزين چنين گفت شاهه ب شب تيره برزد سر از برج ماه

 بكوشّى و ز تاختن نغنوى كه بر ساز تا سوى دشمن شوى

 سپهبد كدامند و گردان كيند و چيندسپاهش نگه كن كه چند 

 نبشتند نزديك آن پر گزند بفرمود تا نامه پندمند

 كه آن را نشايد گرفتن شمار يكى نامه با هديه شاهوار

 همى رو چو پيدا شود لشكرى فرستاده را گفت سوى هرى

 مپندار كان لشكرى ديگرست چنان دان كه بهرام كنداورست

 سخن هرچ بشنيدى آن را بگوى پوىازان راه نزديك بهرام 

 بگسترد خواهم يكى خوب دام بگويش كه من با نويد و خرام

 گر او بشنود نام و آواز تو نبايد كه پيدا شود راز تو

 سخنهاى چرب و دراز آورم دامت فراز آورمه من او را ب

 بيامد بران سو كه فرمود شاه راهه بر آراست خّراد برزين ب

 سخنها كجا داشت اندر نهفت را ديد با او بگفتچو بهرام 

 بجايى كه بد گنج و پيل و سپاه و زان جايگه شد سوى ساوه شاه

 رازه شنيده همى گفت با او ب ورا ديد بستود و بردش نماز

 بدان تا شود لشكر اندر هرى بيفزود پيغامش از هر درى

 جويبارسرا پرده زد بر لب  چو آمد بدشت هرى نامدار

 بديدند بهرام را با سپاه راهه طاليه بيامد ز لشكر ب

 بيامد دوان تا بر ساوه شاه طاليه بديد آن دالور سپاه

 يكى لشكر آمد بدشت هرى بگفت آنك با نامور مهترى

 پر انديشه شد مرد جوينده راه سخنها چو بشنيد زو ساوه شاه

 فراوان سخنها براندتندى ه ب ز خيمه فرستاده را باز خواند

 مگر كز فرازى نديدى نشيب بدو گفت كاى ريمن پر فريب
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 راهه بدان تا مرا دام سازى ب برفتى ز درگاه آن خوار شاه

 زنى خيمه در مرغزار هرى بجنگ آورى پارسى لشكرى

 كه پيش سپاه تو اندك سپاه شاهه چنين گفت خّراد برزين ب

 كه اين مرزبانى بود بر گذر زشتى گمانى مبره گر آيد ب

 ز كشور سوى شاه بنهاد روى وگر زينهارى يكى نامجوى

 راهه بياورد تا باشد ايمن ب رگانى سپاهاور ايدونك باز

 وگر كوه و دريا شود كينه جوى كه باشد كه آرد بروى تو روى
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 بدو گفت مانا كه اينست راه ز گفتار او شاد شد ساوه شاه

 بر آمد شب تيره از كوه تفت چو خّراد برزين سوى خانه رفت

 بدان تا نيايد بدو رستخيز بسيجيد و بر ساخت راه گريز

 سپاهفغفور فرمود تا بىه ب گشت شاه تربدان گه كه شب تيره

 بيامد خردمند مرد جوان پيش پدر تا در پهلوان ز

 سوارى بر افگند فرزند شاه نزديك ايران سپاهه چو آمد ب

 ازين تاختن ساخته بر چيند كه پرسد كه اين جنگ جويان كيند

 خروشيد كاى نامداران مرد ز تركان سوارى بيامد چو گرد

 كيست رزم اندرون نامبرداره ب سپهبد كدامست و ساالر كيست

 سپاهورا ديد خواهد همى بى كه فغفور چشم و دل ساوه شاه

 بهرام گفت آنچ بشنيد ز وىه ب ز لشكر بيامد يكى رزمجوى

 درفشى درفشان بسر بر بپاى سپهدار آمد ز پرده سراى

 سمند جهان را بخوى در نشاخت چو فغفور چينى بديدش بتاخت

 اىايستاده چرا مانده كنون اىبپرسيدم و گفت از كجا رانده

 كه آزرده گشتى و خون ريختى شنيدم كه از پارس بگريختى

 كه با شاه ايران كنم كينه ياد چنين گفت بهرام كين خود مباد

 فرمان شاهه ز بغداد رفتم ب رزم آمدم با سپاهه من ايدون ب

 بيامد بدان بارگاه مهى چو از لشكر ساوه شاه آگهى

 

 پادشاهی هرمزد

  5بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 شمشير و تيره گرز و سنان و به ب راه ايشان بگيرمرا گفت رو 

 بپيش پدر شد بگفت آنچ بود چو بشنيد فغفور بر گشت زود

 فرستاده را جست هم در زمان شنيد آن سخن شاه شد بدگمان

 همى ز آمدن خون ز مژگان بريخت يكى گفت خّراد برزين گريخت

 چون يافت راهكه اين بدگمان مرد  چنين گفت پس با پسر ساوه شاه

 طاليه چرا شد چنين سست و خوار شمارشب تيره و لشكرى بى

 پیام فرستادن ساوه شاه نزد بهرام چوبینه

 نزديك بهرام چيره سخنه ب و زان پس فرستاد مرد كهن

 خيره مريز آب روىه كه ايدر ب بدو گفت رو پارسى را بگوى

 مرگ تو جست كزين پادشاه تو همانا كه اين مايه دانى درست

 گيتى بسىه كه همتا ندارد ب جنگت فرستاد نزد كسىه ب

 شنيدى تو گفتار نادلپذير ترا گفت رو راه بر من بگير

 پيل و سپاهه بپاى اندر آرم ب راهه اگر كوه نزد من آيد ب

 بخنديد زان تيز بازار اوى چو بشنيد بهرام گفتار اوى

 مرگ من جويد اندر نهاناگر  چنين داد پاسخ كه شاه جهان

 اگر خاك باال بپيمايدم چو خشنود باشد ز من شايدم

 بگفت آنچ بشنيد زان رزمخواه فرستاده آمد بر ساوه شاه

 كه چندين چرا بايدت گفت و گوى بدو گفت رو پارسى را بگوى

 ز ما آرزو هرچ بايد بخواه چرا آمدستى بدين بارگاه

 كه رازى كه دارى بر آر از نهفت بهرام گفته فرستاده آمد ب

 بجويد همى چون تو فرمانبرى كه اين شهرياريست نيك اخترى

 كه گر رزمجويى بهانه مجوى بدو گفت بهرام كو را بگوى



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  33
 

 
 

 

 همى آشتى جويى اندر نهان گر ايدونك با شهريار جهان

 چيزى كه گويى تو فرمان كنمه ب ترا اندرين مرز مهمان كنم

 كرا در خور آيد كاله و كمر سپاه ترا سيم و زرببخشم 

 بدان تا براه آيدت نيمراه سوارى فرستيم نزديك شاه

 اگر دوستى شاه بنوازدت بسان هماالن علف سازدت

 جنگ نهنگ آمدىه بدريا ب جنگ آمدىه ور ايدونك ايدر ب

 كه بر تو بگريند هر مهترى چنان باز گردى ز دشت هرى

 پست باد و بارانت همراه باد در چاه باد ببرگشتنت پيش

 همى خواست تا بر سرت بد رسد نياوردت ايدر مگر بخت بد

 پيام جهانجوى يك يك بداد فرستاده بر گشت و آمد چو باد

 بر آشفت زان نامور رزمخواه چو بشنيد پيغام او ساوه شاه

 شد رنگرخانش ز انديشه بى ازان سرد گفتن دلش تنگ شد

 پيامى ببر نزد آن ديو مرد فرستاده را گفت رو باز گرد

 نه از كشتنت نيز يابيم كام بگويش كه در جنگ تو نيست نام

 ترا كمترين چاكران مهترند چو شاه تو بر در مرا كهترند

 سرت بر گذارم ازين انجمن گر ايدونك زنهار خواهى ز من

 آراستهشود لشكرت يك سر  فراوان بيابى ز من خواسته

 نجويد جهانجوى مردانگى و ديوانگى سودبگفتار بى

 نزديك بهرام بازه بيامد ب مرد گردنفراز ۀفرستاد

 همانا كه بد زان سخن كام اوى بگفت آن گزاينده پيغام اوى

 كه پاسخ ز مهتر نبايد نهفت چو بشنيد با مرد گوينده گفت

 كهترى بر سرمنه ننگ آيد از  بگويش كه گر من چنين كهترم

 تندى نجويد همى جنگ توه ب شهنشاه و آن لشكر از ننگ تو
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 كه ويران كنم لشكر ساوه شاه با سپاه اممن از خردگى رانده

 راهه نيرزد كه بر نيزه سازم ب ببرم سرت را برم نزد شاه

 بدين خردگى كردم آهنگ تو چو من زينهارى بود ننگ تو

 درفشى پس پشت من الژورد روز نبرده نبينى مرا جز ب

 نيام سنانم سر و ترگ تست كه ديدار آن اژدها مرگ تست

 ساوه بنمود پشت ۀفرستاد چو بشنيد گفتارهاى درشت

 سر شاه تركان ز كين بردميد بيامد بگفت آنچ ديد و شنيد

 هامون برنده سر افراز پيالن ب بفرمود تا كوس بيرون برند

 بر آمد خروشيدن گاو دم سمسيه شد همه كشور از گرد 

 در و دشت شد سرخ و زرد و سياه چو بشنيد بهرام كآمد سپاه

 بيامد زره دار و گرزى بدست سپه را بفرمود تا بر نشست

 پيش اندرون تيغ زن لشكرىه ب پس پشت بد شارستان هرى

 سپاهى همه كينه كش يك سره بياراست با ميمنه ميسره

 ستاره ز نوك سنان روشنست از آهنستتو گفتى جهان يك سر 

 آرايش و ساز آن رزمگاهه ب نگه كرد زان رزمگه ساوه شاه

 همه جاى خود تنگ و ناكام بود هرى از پس پشت بهرام بود

 جهان ديده و غمگساران خويش چنين گفت پس با سواران خويش

 ازان پارسى مهتر انجمن نزد من اىكه آمد فريبنده

 گرفتند و شد جاى من خارستان آن سپه شارستان همى بود تا

 هوا نيلگون شد زمين ناپديد بدان جاى تنگى صفى بركشيد

 كه تنگ آمدش جاى خنجرگزار سپه بود بر ميمنه چل هزار

 پس پشت لشكرش بر پاى كرد همان چل هزار از دليران مرد

 بدان تنگى اندر گرفتار بود ز لشكر بسى نيز بيكار بود
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 فراز آوريدند و بستند راه پيش سپاهه ديوار پيالن بچو 

 كه تنگ آمدش جايگاه سپاه پس اندر غمى شد دل ساوه شاه

 كه بيكار خواهد بدن تخت اوى تو گفتى بگريد همى بخت اوى

 فرستادن ساوه شاه پیغام دیگر به بهرام چوبینه 

 فريبنده مردى ز دشت هرى دگر باره گردى زبان آورى

 كه بخت سپهرى ترا نيست جفت فرستاد نزديك بهرام و گفت

 خرد يار كن چشم دل باز كن همى بشنوى چند پند و سخن

 چو ايشان نبود از نژاد مهان دو تن يافتستى كه اندر جهان

 ز مردى همه ساله در جوشنند چو خورشيد بر آسمان روشنند

 فرخ نژاد دگر نيز فرزند داده يكى من كه شاهم جهان را ب

 اگر بشمرد مردم نيكبخت سپاهم فزونتر ز برگ درخت

 بخندى ز باران ابر بهار گر از پيل و لشكر بگيرم شمار

 فزون زانك انديشه آرد بجاى سليحست و خرگاه و پرده سراى

 اگر بشمرد نيز گردد ستوه ز اسبان و مردان بيابان و كوه

 را خود اندر خورنداگر كهترى  همه شهر ياران مرا كهترند

 وگر كوه را پاى باشد دوان اگر گرددى آب دريا روان

 سليح مرا ساز رنج مرا نبردارد از جاى گنج مرا

 مرا شاه خوانند فرخ مهان جز از پارسى مهترت در جهان

 پيش روان من اين روشنسته ب ترا هم زمانه بدست منست

 مور و بر پشه راهببندند بر  اگر من ز جاى اندر آرم سپاه

 كه بگريزد از بوى ايشان سوار همان پيل برگستوانور هزار

 ازان آمدن رنج نفزايدم ايران زمين هرك پيش آيدمه ب
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 سپاهست مانا كه باشد فزون از ايدر مرا تا در طيسفون

 فريبنده تو مگر شيفتست ترا اى بد اختر كه بفريفتست

 وگر هست مهر ترا چهر نيست ترا بر تن خويشتن مهر نيست

 گزاف از خرد يافته كى سزد كه نشناسدى چشم او نيك و بد

 نمانم كه مانى زمانى بپاى بپرهيز زين جنگ و پيش من آى

 همان ارجمندى و اختر دهم ترا كدخدايى و دختر دهم

 از بد كهترى نيازشوى بى نزديك من مهترىه بيابى ب

 چنگه ترا آيد آن تاج و تختش ب جنگه چو كشته شود شاه ايران ب

 ترا مانم اين لشكر و گنج و بوم و زان جايگه من شوم سوى روم

 بدين كارها فّرمند آمدى ازان گفتم اين كم پسند آمدى

 دستت پدر گر نياه سپهبد ب سپه تاختن دانى و كيميا

 مرا بر تو بر جاى بخشايشست ز ما اين نه گفتار آرايشست

 برابر يكى ساختى رزمگاه روز با خوار مايه سپاهبدين 

اگر سر بپيچانى از كام من نيابى جز اين نيز پيغام من                         

 بهرام چوبینه ساوه شاه را  پاسخ دادن

 پاسخ سخن تيره آمد پديده ب فرستاده گفت و سپهبد شنيد

 گردنكشانميان بزرگان و  چنين داد پاسخ كه اى بدنشان

 نماندش نزد كسى آبروى و بسيار گوى سودجهاندار بى

 بگفتار ديدم ترا دسترس به پيشين سخن و آنچ گفتى ز پس

 ز مردم بگفتار جويد هنر سره كسى را كه آيد زمانه ب

 دلى گشته ترسان ز بيم گزند شنيدم سخنهاى ناسودمند

 گاه راتو لشكر و ه سپارم ب يكى آنك گفتى كشم شاه را
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 كه درويش را چون برانى ز ده يكى داستان زد برين مرد مه

 همه بنده بودند و من مه بدم نگويد كه جز مهتر ده بدم

 كه بفروزد از چرخ گيتى فروز بدين كار ما بر نيايد دو روز

 فرستم بر شاه گردنكشان بر سرت خون فشان هاكه بر نيزه

 از گنج و ز لشكر و كشورتهم  دگر آنك گفتى تو از دخترت

 ترا خواندمى شاه نيكى شناس مرا از تو آنگاه بودى سپاس

 كه از تخت ايران نبردى گمان آن زمان اىكه دختر بمن داده

 نزديك من دختر و خواستهه ب فرستاديى گنج آراسته

 نه رزم آمدى با دليران ترا ايران تراه چو من دوست بودى ب

 خنجر بخواهم بريده سرت را ب من بگوشت رسيد ۀكنون نيز

 همان دختر و برده رنجت مراست چو رفتى سر و تاج و گنجت مراست

 مرا تاج و تختست و پيل و سوار دگر آنك گفتى فزون از شمار

 كه پيچان شد اندر صف كارزار برين داستان زد يكى نامدار

 دورتر باشد آبكه از كام او  تيزى شتابه كه چندان كند سگ ب

 كه نزديك شاه آمدى رزمخواه ببردند ديوان دلت را ز راه

 هم از كرده و كارهاى بدى بپيچى ز باد افره ايزدى

 بزرگان كه با طوق و با افسرند دگر آنك گفتى مرا كهترند

 زمانه برين بر كه گفتم گواست همه شارستانهاى گيتى مراست

 كهتر بدان مرز پويد چه شاه چه سوى شارستانها گشادست راه

 شاهى نيابى مگر خارستانه ب اگر تو بكوبى در شارستان

 ز مردى مرا دورى آراستى دگر آنك بخشيدنى خواستى

 همان زيردستى نفرماييم چو بينى سنانم ببخشاييم

 همان زنده پيالن و گاه ترا سپاه ترا كام و راه ترا
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 انديشم از لشكرت يك پشيزنه  چو صف بر كشيدم ندارم بچيز

 گيتى فروغه بگويى نگيرى ب اگر شهريارى تو چندين دروغ

 كه پيدا شود فر گيتى فروز شاه را تا سه روز امزمان داده

 ببينند بر نيزه در پيش شاه بريده سرت را بدان بارگاه

 شده بارور بخت برناش پير فرستاده آمد دو رخ چون زرير

 چو بشنيد شد روى مهتر سياه ساوه شاههمى داد پيغام با 

 بران مايه لشكر ببايد گريست بدو گفت فغفور كين البه چيست

 بفرمود تا سنج و هندى دراى دهليز پرده سراىه بيامد ب

 كنند آسمان را برنگ آبنوس بيارند با زنده پيالن و كوس

 پر انديشه شد شاه گردن فراز چو اين نامور جنگ را كرد ساز

 مكن جنگ تا بامداد پگاه فرزند گفت اى گزين سپاهه ب

 طاليه بيامد ز پرده سراى شدند از دو رويه سپه باز جاى

 جهان شد ز لشكر پر از گفت و گوى بر افروختند آتش از هر دو روى

 خواب دیدن بهرام چوبینه و سپاه آراستن

 بخواندفرستاد و ايرانيان را  چو بهرام در خيمه تنها بماند

 برين گونه تا گشت گيتى سياه همى راى زد جنگ را با سپاه

 جهان شد جهانجوى را رايگان بخفتند تركان و پر مايگان

 همه شب دلش بود با جنگ جفت خيمه بخفته چو بهرام جنگى ب

 جنگش دليره كه تركان شدندى ب چنان ديد در خواب بهرام شير

 و بسته شدى راهبى برو راه سپاهش سراسر شكسته شدى

 پياده بماندى نبوديش يار همى خواستى از يالن زينهار

 سر پر هنر پر ز تيمار شد غمى شد چو از خواب بيدار شد
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 بپوشيد آن خواب و با كس نگفت شب تيره با درد و غم بود جفت

 بيامد كه بگريخت از ساوه شاه همانگاه خّراد برزين ز راه

 ازان لشكر گشن و آن رستخيز اندر گريز همى گفت ازان چاره

 نبيند كه هستند با ساوه شاه كه كس در جهان زان فزونتر سپاه

 نگه كن بدين دام آهرمنى بهرام گفت از چه سخت ايمنىه ب

 نگه كن بدين نامداران بداد مده جان ايرانيان را بباد

 كه هرگز نيامد چنين كار پيش ز مردى ببخشاى بر جان خويش

 ز گيتى نيامد جزين بهر تو بدو گفت بهرام كز شهر تو

 تموز تا روزگار دمهه ب كه ماهى فروشند يك سر همه

 گوپال و شمشير و تيره نه مردى ب ترا پيشه دامست بر آبگير            

 نمايم ترا جنگ با ساوه شاه چو خور برزند سر ز كوه سياه

 گشت چون روى رومى سپيدجهان  چو برزد سر از چشمه شير شيد

 زمين آمد از نعل اسبان بجوش بزد ناى رويين و بر شد خروش

 يكى گرز پر خاش ديده بدست سپه را بياراست و خود بر نشست

 زره دار و كار آزموده سوار شمردند بر ميمنه سه هزار

 سواران جنگى و مردان كين فرستاد بر ميسره همچنين

 فرخ ايزد گشسب ۀپرستند آذرگشسبيك دست بر بود ه ب

 كه بگذاشتى آب دريا بر اسب دست چپش بود پيدا گشسبه ب

 كه با جوشن و گرز ديرينه بود پس پشت ايشان يالن سينه بود

 كه در نى زدى آتش از اسم اسب پيش اندرون بود همدان گشسبه ب

 سواران جنگى و جنگ آوران ابا هر يكى سه هزار از يالن

 كه اى گرزداران زرين كاله خروشى بر آمد ز پيش سپاه

 اگر شير پيش آيدش گر پلنگ ز لشكر كسى كو گريزد ز جنگ
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 آتش بسوزم تن و پيكرشه ب بيزدان كه از تن ببرم سرش

 كه بگريختن راه كوتاه بود ز دو سوى لشكرش دو راه بود

 ميان سپاههمى بود خود در  گل هر دو راهه بر آورد ده رش ب

 بيامد بر پهلوان سپاه دبير بزرگ جهاندار شاه

 گزاف زبان ترا تازه نيست بدو گفت كاين را خود اندازه نيست

 چو موى سپيديم و گاو سياه ز لشكر نگه كن برين رزمگاه

 بر و بوم ما پاك ويران شود ايران شوده بدين جنگ تنگى ب

 تيغ داران توران گروهز بس  نه خاكست پيدا نه دريا نه كوه

 ورا گفت كاى بد دل شور بخت يكى بر خروشيد بهرام سخت

 ز لشكر كه گفتت كه مردم شمر ترا از دواتست و قرطاس بر

 كه بهرام را نيست جز ديو جفت خّراد برزين بگفته بيامد ب

 بدان تا نبيند كسى رستخيز دبيران بجستند راه گريز

 تلى بر گزيدند هر دو دبير شيرز بيم شهنشاه و بهرام 

 يك سو ز راه سواران توره ب يكى تند باال بد از رزم دور

 لشكر نگاهه كه شايست كردن ب برفتند هر دو بران برز راه

 كه تا چون كند جنگ هنگام خشم نهادند بر ترگ بهرام چشم

 خروشان بيامد ز جاى نبرد چو بهرام جنگى سپه راست كرد

 همى گفت كاى داور داد و پاك پيش يزدان بخاكبغلتيد در 

 ز من ساوه را برگزينى همى گرين جنگ بيداد بينى همى

 ايرانيان بر ورا كام دهه ب رزم اندر آرام دهه دلم را ب

 رزم اندرون سر فروشم همىه ب اگر من ز بهر تو كوشم همى

 وزين جنگ ما گيتى آباد كن مرا و سپاه مرا شاد كن

 يكى گرزه گاو پيكر بدست شان ازان جايگه بر نشستخرو
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 كه از جادوى اندر آريد راه چنين گفت پس با سپه ساوه شاه

 بپيچد نيايد شما را زيان ايرانيانبدان تا دل و چشم 

 همى در هوا آتش انداختند همه جادوان جادوى ساختند

 همى تير باريد از و بر سپاه بر آمد يكى باد و ابرى سياه

 بزرگان ايران و كنداوران خروشيد بهرام كاى مهتران

 جنگ اندر آييد يك سر بخشمه ب بدين جادويها مداريد چشم

 ز چاره بر ايشان ببايد گريست تنبل و جادويست كه آن سر بسر

 ببستند خون ريختن را ميان خروشى بر آمد ز ايرانيان

 كه آن جادويى را ندادند راه نگه كرد زان رزمگه ساوه شاه

 پيش برهه چو گرگ اندر آمد ب بياورد لشكر سوى ميسره

 سوى قلب بهرام يازيد دست م بر شكسته چو يك روى لشكر ب

 گريزان سپه ديد پيش سپاه نگه كرد بهرام زان قلبگاه

 نگونسار كرد و بزد بر زمين نيزه سه تن را ز زينه بيامد ب

 همين بود رسم و همين بود كار همى گفت زين سان بود كارزار

 نه از نامداران فرخ مهان نداريد شرم از خداى جهان

 شود گرسنهچو شير ژيان كو  و زان پس بيامد سوى ميمنه

 درفش سپهدار شد ناپديد هم بر دريده چنان لشكرى را ب

 بران سو كه ساالر بد با سپاه و زان جايگه شد سوى قلبگاه

 

 پادشاهی هرمزد

 رزم کردن بهرام چوبینه با ساوه شاه  – 6بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 گر ايدونك اين رزم گردد كهن بدو گفت برگشت باد اين سخن

 نگه كن كنون تا كدامست راه جنگ اين سپاهه پراگنده گردد ب

 كزان راه شايست باال نمود نبودبرفتند و جستند راهى 

 كه ديوار ما آهنينست پيش چنين گفت با لشكر آراى خويش

 ز ديوار بيرون تواند شدن هر آن كس كه او رخنه داند زدن

 بنزديك شاه دليران برد ايران برده شود ايمن و جان ب

 سپر بر سر آريد و خنجر دهيد همه دل بخون ريختن بر نهيد

 وگر تيره بينند روز سپيد نباشد كسى نااميدز يزدان 

 كه پيالن بياريد پيش سپاه چنين گفت با مهتران ساوه شاه

 بديشان جهان تار و تنگ آوريد انبوه لشكر بجنگ آوريده ب

 غمى گشت و تيغ از ميان بر كشيد چو از دور بهرام پيالن بديد

 آوران كه اى نامداران و جنگ ازان پس چنين گفت با مهتران

 همه يك سره ترگ بر سر نهيد زه بر نهيده كمانهاى چاچى ب

 گزين بزرگان و تاج مهان جان و سر شهريار جهانه ب

 زه بر نهد ناگزيره كمان را ب كه هر كس كه با او كمانست و تير

 خرطوم پيل اندرونه سه چوبه ب خدنگى كه پيكانش يازد بخون

 جنگ اندر آييد و دشمن كشيده ب نشانيد و پس گرزها بركشيد

 يكى خود پوالد بر سر نهاد زه بر نهاده سپهبد كمان را ب

 كمان را چو ابر بهاران گرفت پيل اندرون تير باران گرفته ب

 ستاره شد از پّر و پيكان سياه پس پشت او اندر آمد سپاه

 ز خون شد در و دشت چون آبگير تيره بخستند خرطوم پيالن ب

 بدو دشت پيكار بگذاشتند خستگى پشت برگاشتندازان 

 همه لشكر خويش را بسپريد چو پيل آن چنان زخم پيكان بديد
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 همان بخت بد كامكارى ببرد مرده سپه بر هم افتاد و چندى ب

 كردار درياى نيله زمين شد ب سپاه اندر آمد پس پشت پيل

 پس پشت آن رنج ديده سپاه تلى بود خرم بدان جايگاه

 نشسته برو ساوه رزمجوى روىه يكى تخت زرين نهاده ب

 همه سر پر از گرد و تيره روان سپه ديد چون كوه آهن روان

 همى كوفتند آن سپه را بدست پس پشت آن زنده پيالن مست

 بدان تا چرا شد هزيمت سپاه پر از آب شد ديده ساوه شاه

 ز بيم گزند همى تاخت ترسان نشست از بر تازى اسبى سمند

 بازو كمانى بدسته كمندى ب بر ساوه بهرام چون پيل مست

 ز بخت بد آمد بر ايشان نشان لشكر چنين گفت كاى سركشانه ب

 بتازيد با تيغهاى كهن نه هنگام رازست و روز سخن

 بكوشيد و كار سواران كنيد بر ايشان يكى تيرباران كنيد

 بود بر تخت زر با كالههمى  بران تل بر آمد كجا ساوه شاه

 همى تاخت در دشت بر سان ابر برژورا ديد بر تازيى چون ه

 نهاده برو چار پّر عقاب خدنگى گزين كرد پيكان چو آب

 چرم گوزن اندر آورد شسته ب بماليد چاچى كمان را بدست

 خروش از خم چرخ چاچى بخاست چو چپ راست كرد و خم آورد راست

 ز شاخ گوزنان بر آمد خروش را بگوش چو آورد يال يلى

 گذر كرد از مهره پشت اوى چو بگذشت پيكان از انگشت اوى

 بزير اندرش خاك شد جوى خون سر ساوه آمد بخاك اندرون

 همان تخت زرين و زرين كاله شد آن نامور شاه و چندان سپاه

 نه نامهربانيش پيدا نه مهر چنينست كردار گردان سپهر

 چو ايمن شوى دور باش از گزند تخت بلنده ننازى ب نگر تا
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 كشيدش بران خاك تفته بروى چو بهرام جنگى رسيد اندروى

 نيامد كسى پيشش از انجمن بريد آن سر شاهوارش ز تن

 راهه ب سرفگنده تنى بود بى چو تركان رسيدند نزديك شاه

 جوشزمين پر خروش و هوا پر ز  همه بر گرفتند يك سر خروش

 كه بهرام را بخت بيدار بود پسر گفت كاين ايزدى كار بود

 فراوان بمردند زان تنگ راه ز تنگى كجا راه بد بر سپاه

 نشد زان سپه ده يكى باز جاى بسى پيل بسپرد مردم بپاى

آوردگاهه چه سرها بريده ب چه زير پى پيل گشته تباه  

 کشتن بهرام چوبینه جادوی را 

 نديدند زنده يكى بدگمان بگذشت زان روز بد به زمانچو 

 تيره غم خسته و تن به روانها ب مگر آنك بودند گشته اسير

 سران را ز ترگ آمده روز مرگ همه راه برگستوان بود و ترگ

 هر سوى افگنده بد بدگمانه ب همان تيغ هندى و تير و كمان

 زينه مانده اسبى ب اىهر گوشهه ب ز كشته چو درياى خون شد زمين

 راهه يران كه يابد باكه تا كشته ز همى گشت بهرام گرد سپاه

 كه يك روز با رنج ما باش جفت خّراد برزين بگفته ازان پس ب

 كزان درد ما را ببايد گريست نگه كن كز ايرانيان كشته كيست

 بر گذشت اىهر پرده و خيمهه ب هر جاى خّراد برزين بگشته ب

 كه بهرام بد نام آن پر هنر كم آمد ز لشكر يكى نامور

 سپهبد سوارى دالور سرى ش گوى مهترىوز تخم سياو

 مگر زو بيابد بجايى نشان همى رفت جوينده چون بيهشان

 ز بهرام جايى نشانى نديد تن خسته و كشته چندى كشيد
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 همى گفت زار اى گو مستمند سپهدار زان كار شد دردمند

 در بسته را چون كليد آمد اوى زمانى بر آمد پديد آمد اوى

 خشمه تو گفتى دل آزرده دارد ب ابا سرخ تركى بد او گربه چشم

 كه هرگز مبادى تو با خاك جفت چو بهرام بهرام را ديد گفت

 كه اى دوزخى روى دور از بهشت ازان پس بپرسيدش از ترك زشت

 كه زاينده را بر تو بايد گريست چه مردى و نام نژاد تو چيست

 ز مردى و از مردمى يك سوام چنين داد پاسخ كه من جادوام

 كار آيمش چون بود كار تنگه ب جنگه هر آن كس كه ساالر باشد ب

 كه آهستگان را كنم پر شتاب شب چيزهايى نمايم بخوابه ب

 بدان گونه تا بر سرت بد رسد ترا من نمودم شب آن خواب بد

 چو نيرنگها را نكردم درست مرا چاره زان بيش بايست جست

 همان رنج با باد انباز گشت ما اختر بد چنين بازگشته ب

 يكى پر هنر يافتى دستوار اگر يابم از تو بجان زينهار

 دلش گشت پر درد و رخساره زرد چو بشنيد بهرام و انديشه كرد

 شود كار تنگ بكار آيدم چون زمانى همى گفت كين روز جنگ

 چه سود آمد از جادويى بر سپاه زمانى همى گفت بر ساوه شاه

 كسى را كجا بخت خندان بود همه نيكويها ز يزدان بود

 برشجدا كرد جان از تن بى بفرمود از تن بريدن سرش

 چنين گفت كاى داور داد و راست چو او را بكشتند بر پاى خاست

 بلندى و نيروى شاهنشهى بزرگى و پيروزى و فرهى

 انوشه دليرى كه راه تو جست نژندى و هم شادمانى ز تست

 چنين گفت كاى پهلوان سترگ و زان پس بيامد دبير بزرگ

 نوشين روان ءنديد و نه كسرى فريدون يل چون تو يك پهلوان
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 كه هرگز بجانت مبادا گزند همت شير مردى هم اورند و بند

 اندهمه پهلوانان ترا بنده اندتو زندهه همه شهر ايران ب

 تو زيردستان شوند ارجمنده ب تو گشت بخت بزرگى بلنده ب

 خنك مام كو چون تو فرزند زاد سپهبد تويى هم سپهبد نژاد

 ستون همه شهر و بوم و برى كه فرخ نژادى و فرخ سرى

 بزرگان و هم پهلوان سپاه پراگنده گشتند ز آوردگاه

 بهرام چوبینه پیروزنامه را با سر ساوه شاه نزد هرمزدفرستادن 

 همان تاب او چشم را خواب داد شب تيره چون زلف را تاب داد

 بر آسود گيتى ز آواز كوس پديد آمد آن پرده آبنوس

 شب تيره را دير ياب آمدش همى گشت گردون شتاب آمدش

 بپالود رنج و بپالود خواب بر آمد يكى زرد كشتى ز آب

 نزديك ياران فريادرسه ب سپهبد بيامد فرستاد كس

 بزرگان تركان و جنگ آوران كه تا هرك شد كشته از مهتران

 كسى را كه بد مهتر انجمن سرانشان ببريد يك سر ز تن

 كه بودند ازان جنگيان افسرى درفشى درفشان پس هر سرى

 ببردند ز آوردگاه نبرد اسيران و سرها همه گرد كرد

 ز هر در فراوان سخنها براند دبير نويسنده را پيش خواند

 ازان جنبش و گردش روزگار شمارازان لشكر نامور بى

 كجا رفته بد با چنان لشكرى ازان چاره و جنگ و از هر درى

 كه نگشاد روزى سوارى ميان و زان كوشش و جنگ ايرانيان

 زان سپاه اىگزين كرد گوينده چو آن نامه بنوشت نزديك شاه

 درفشى كجا داشتى در نبرد نخستين سر ساوه بر نيزه كرد
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 چنان هم درفش سواران چين سران بزرگان توران زمين

 بزودى بر شاه ايران برند بفرمود تا بر ستور نوند

 همى داشت اندر هرى نابسود اسيران و آن خواسته هرچ بود

 سر فراوان سوارفرستاد با  بدان تا چه فرمان دهد شهريار

 سوى جنگ پرموده بردن سپاه همان تا بود نيز دستور شاه

 پيش سواران يكى رهنماىه ب ستور نوند اندر آمد ز جاى

 و اسب و بنه سازبرفتند بى و زان روى تركان همه برهنه

 سواران ترك و دليران چين توران زمينه رسيدند يك سر ب

 بينداخت از سر كاله مهى چو آمد بپرموده زان آگهى

 بران مهتران تلخ شد روزگار زاره خروشى برآمد ز تركان ب

 كسى را نبد خورد و آرام و خواب همه سر پر از گرد و ديده پر آب

 مژگان همى خون دل برفشانده ب را بر خويش خواندازان پس گوان

 كه در رزم جستن نكردند كار شماربپرسيد كز لشكر بى

 كه ما داشتيم آن سپه را زبون داد پاسخ ورا رهنمونچنين 

 نبيند كس اندر جهان يك سوار هنگام كاره چو بهرام جنگى ب

 دليران نگيرند پيشش درنگ ز رستم فزونست هنگام جنگ

 نخست از دليران ما كودكى نبد لشكرش را ز ما صد يكى

 ازين بيش گويم نبايد شنيد جهاندار يزدان ورا بر كشيد

 پر انديشه گشتش دل از كار اوى چو پرموده بشنيد گفتار اوى

 بدرد دل آهنگ آورد كرد بجوشيد و رخسارگان كرد زرد

 همه نامدار از در كارزار سپه بودش از جنگيان صد هزار

 نزديكى رود جيحون كشيده ب هامون كشيده ز خرگاه لشكر ب

 روانبيامد بر شاه روشن  پهلوان ۀو زان پس كجا نام
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 همى گفت كاى نامور بخردان نشسته جهاندار با موبدان

 نيامد ز بهرام هيچ آگهى دو هفته بدين بارگاه مهى

 ببايد بدين داستانها زدن چه گوييد ازين پس چه شايد بدن

 بيامد ز درگاه ساالر بار همانگه كه گفت اين سخن شهريار

 بادا جهاندار شادكه جاويد  شهنشاه را زان سخن مژده داد

 رزم اندرون گيتى افروز گشته ب كه بهرام بر ساوه پيروز گشت

 و زان نامدارانش برتر نشاند سبك مرد بهرام را پيش خواند

 كام تو شد كام آن رزمگاهه ب فرستاده گفت اى سرافراز شاه

 كه بخت بدانديش تو گشت پير انوشه بدى شاد و رامش پذير

 كه فغفور خوانديش ويرا پدر كهتر پسرسر ساوه شاهست و 

 آن سرست ۀهمه شهر نظار بر درست هازده بر سر نيزه

 زودى خم آورد باالى راسته ب شهنشاه بشنيد بر پاى خاست

 همى گفت كاى داور رهنماى همى بود بر پيش يزدان بپاى

 تويى آفريننده هور و ماه بدانديش ما را تو كردى تباه

 كه دشمن نگون اندر آمد ز تخت نوميد بودم ز بختچنان زار و 

 كه يزدان ُبد اين جنگ را نيك خواه سپهبد نكرد اين نه جنگى سپاه

 ز گنجى كه بود از پدر يادگار بياورد ز ان پس صد و سى هزار

 پرستندگان را درم بيش داد درويش داده سه يك زان نخستين ب

 نوروز و جشن سده همان بهر سه يك ديگر از بهر آتشكده

 كه در پيش آتشكده برنهند فرستاد تا هيربد را دهند

 رباطى كه اندر بيابان بود سيم بهره جايى كه ويران بود

 راه اندرون بيم و درده نباشد ب كند يك سر آباد جوينده مرد

 درويش و آن را كه بد تخت عاجه ب ببخشيد پس چار ساله خراج
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 هر كشورى سوى هر نامداره ب شهريارنبشتند پس نامه از 

 سر ساوه شاه بربريدند بى كه بهرام پيروز شد بر سپاه

 هشتم چو بفروخت گيتى فروزه ب پرستنده بد شاه در هفت روز

 مهر از بر نامداران نشانده ب پهلوان را بخواند ۀفرستاد

 باغ بزرگى بكشته درختى ب مر آن نامه را خوب پاسخ نبشت

 دو نعلين زرين و هر گونه چيز تخت سيمين فرستاد نيزيكى 

 بهرام بخشيد و بنوشت چكه ب ز هيتال تا پيش رود برك

 ببخش آنچ آوردى از رزمگاه بفرمود كان خواسته بر سپاه

 كه آورد بايد بدين بارگاه مگر گنج ويژه تن ساوه شاه

 دن فرازممان تا شود خصم گر و ز ان پس تو خود جنگ پرموده ساز

 هر شهر منشور نيزه نبشته ب هم ايرانيان را فرستاد چيز

 پس اسب جهان پهلوان خواستند فرستاده را خلعت آراستند

 سپهدار ازو شاد و پدرام شد فرستاده چون پيش بهرام شد

 جز از گنج ناپاك دل ساوه شاه غنيمت ببخشيد پس بر سپاه

 نامداران خويشجهان ديده و  فرستاد تا استواران خويش

 سپهبد سوى جنگ شد با سپاه درگاه شاهه ببردند يك سر ب

 رزم بهرام چوبینه با پرموده پسر ساوه شاه و گریختن پرموده به آوازه دژ

 كه جويد همى تخت شاهنشهى ازو چون بپرموده شد آگهى

 كز ان دز بدى ايمن و شادكام دزى داشت پرموده افراز نام

 ز دينار و ز گوهر و بيش و كم دز در درمه ب نهاد آنچ بودش

 بيامد گراز ان سوى رزمگاه ز جيحون گذر كرد خود با سپاه

 بره بر نكردند جايى درنگ جنگه تنگ اندر آمد به دو لشكر ب
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 گزيدند شايسته دو رزمگاه بدو منزل بلخ هر دو سپاه

 بودكه پهناى دشت از در جنگ  ميان دو لشكر دو فرسنگ بود

 بديدار گردان پرموده تفت دگر روز بهرام جنگى برفت

 ز هامون يكى تند باال گزيد نگه كرد پرموده او را بديد

 چنان شد كه در دشت جايى نماند سپه را سراسر همه بر نشاند

 ز ديدار ايشان همى خيره گشت سپه ديد پرموده چندانك دشت

 آورده جنگى سرشگردون بر ه ب و را ديد در پيش آن لشكرش

 برست جفتژكه اين پيش رو را ه غمى گشت و با لشكر خويش گفت

 هم اين رزم را كس خريدار نيست شمار سپاهش پديدار نيست

 همى خون شود زير او تيره خاك سپهدار گردنكش و خشمناك

 ز دل بيم و انديشه بيرون كنيم چو شب تيره گردد شبيخون كنيم

 همى زد ز هر گونه از جنگ راى پرده سراىه چو پرموده آمد ب

 اگر چه سپهشان كنون اندكيست همى گفت كين از هنرها يكيست

 اندز گردنكشان برترين پايه اندسواران و گردان پر مايه

 كه گردد سنان پيش او خار و خو سليحست و بهرامشان پيش رو

 بخونگرفته دل و مست گشته  پيروزى ساوه شاه اندرونه ب

 خون پدر خواهم از كوه كينه ب اگر يار باشد جهان آفرين

 از ايران سوى ترك بنهاد روى بدانگه كه بهرام شد جنگجوى
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 گام را كه در چار شنبه مزن ستاره شمر گفت بهرام را

 همه كار ناسودمند آيدت اگر زين بپيچى گزند آيدت

 ازين روى و ز ان روى بد رزمگاه يكى باغ بد در ميان سپاه

 بدان باغ كامروز باشيم شاد بشد چار شنبه هم از بامداد

 مى و رود و رامشگر و خوردنى ببردند پر مايه گستردنى

 تيره شب اندر كشيدچو پاسى ز  بيامد بدان باغ و مى دركشيد

 كه بهرام را جام و باغست جفت طاليه بيامد بپرموده گفت

 ز لشكر گزين كرد گرد و سوار سپهدار از ان جنگيان شش هزار

 چراغبگيرند گردنكشان بى گرد باغ فرستاد تا گرد بر

 ز راى جهانجوى و بازارشان چو بهرام آگه شد از كارشان

 ديوار باغ اندرون رخنه سازه ب فراز يالن سينه را گفت كاى سر

 نشستند با جنگ جويان بر اسب پس آنگاه بهرام و ايزد گشسب

 كه دانست كان سركشان چون شدند از ان رخنه باغ بيرون شدند

 اسب اندر آورد پاىه سپهبد ب بر آمد ز در ناله كّر ناى

 سپه را يكايك بهم بر زدند ديگر اندر زدند ۀسبك رخن

 چنانچون بود مردم نيم مست تاخت بهرام خشتى بدستهمى 

 بخون گشت يازان سر شست اوى نجستند گردان كس از دست اوى

 چو پوالد را پتك آهنگران بر آمد چكاچاك و بانگ سران

 

 پادشاهی هرمزد

  7بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 راهه بد فگنده ب سرانتن بى از ان باغ تا جاى پرموده شاه

 گردن فرازشبيخون سگاليد  لشكرگه خويش بازه چو آمد ب

 سپهدار جنگى برون شد بدشت چو نيمى ز تيره شب اندر گذشت

 ز تركان طاليه كس او را نديد سپهبد بران سوى لشكر كشيد

 دم ناى رويين بر آمد ز راه چو آمد بنزديكى رزمگاه

 بجستند تركان جنگى ز جاى چو آواز كوس آمد و كّر ناى

 ژيان را بدريد گوش كه شير ز لشكر بران سان بر آمد خروش

 ز دست چپ لشكر و دست راست تاريكى اندر دهاده بخاسته ب

 دراز هاىشب تيره و نيزه يكى مر دگر را ندانست باز

 زمين و هوا را همى سوختند خنجر همى آتش افروختنده ب

 مرجان نمانده ز خون سنگها جز ب ز تركان جنگى فراوان نماند

 دهن خشك و لبها شده الجورد گردگريزان همى رفت مهتر چو 

 دامن اندر كشيد گونشب تيره چنين تا سپيده دمان بر دميد

 خروشى چو شير ژيان بركشيد تركان رسيده سپهدار ايران ب

 تو گرد دليران جنگى مگرد پرموده گفت اى گريزنده مرده ب

 روا باشد ار شير مادر مكى نه مردى هنوز اى پسر كودكى

 بخون ريختن چند باشى دلير شاه اى گراينده شيربدو گفت 

 دريا نهنگه خشكى پلنگ و به ب ز خون سران سير شد روز جنگ

 بر آنم كه هستى تو درنده شير نخواهى شد از خون مردم تو سير

 برو داشت تا بود گردان سپهر بريده سر ساوه شاه آنك مهر

 خورشيد و ماهكه بخشايش آورد  سپاهى بران گونه كردى تباه

 زاره مرا هم چنان دان كه كشتى ب از ان شاه جنگى منم يادگار

 ايمار ايدونك تركيم ار آزاده ايمز مادر همه مرگ را زاده
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 نيابى مرا تا نيايد زمان گريزانم و تو پس اندر دمان

 جنگه مگر من شوم كشته گر تو ب چنگه اگر باز گردم سليحى ب

 نه زين سان بود مهتر لشكرى آتش سرىمكن تيز مغزى و 

 يكى باز جويم سر راه خويش من ايدون شوم سوى خرگاه خويش

 مگر زو شوم ايمن از روزگار نويسم يكى نامه زى شهريار

 ازين ساختن پس گزيرد مرا گر ايدونك اندر پذيرد مرا

 امدل از مهترى پاك بر بنده اممن آن بارگه را يكى بنده

 بخوبى منش بر يكى سور كن كينه و جنگ را دور كنز سر 

 كه بر ساز شاهى خوش آواز گشت چو بشنيد بهرام زو بازگشت

لشكرگه شاه پرموده شده ب چو از جنگ آن لشكر آسوده شد          

 سر سركشان را ز تن دور كرد همى گشت بر گرد دشت نبرد     

 پهنا يكى كوه گشتبباال و  چو بر هم نهاده بد انبوه گشت

 همى هر كسى خواند بهرام تل مر آن جاى را نامداران يل            

 بجايى كه بد سوى آن تل كشيد سليح سواران و چيزى كه ديد

 شمارز پرموده و لشكر بى يكى نامه بنوشت زى شهريار

 ز تركان و آن شاه پرخاش جوى روىه بگفت آنك ما را چه آمد ب

 و ز آن جايگه خوار و آواره شد تيغ او سوى چاره شدكه از بيم 

 انبوه و انديشه اندر نشسته ب وزين روى خاقان در دز ببست

 ندانست سامان جنگش كسى بگشتند گرد در دز بسى

 پناه خواستن پرموده از بهرام چوبینه 

 كنون نيست در كار كردن درنگ چنين گفت زان پس كه سامان جنگ

 از ان جنگيان برگزيند سوار را گفت تا سه هزاريالن سينه 
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 از ان جنگيان بر نشاند بر اسب چهار از يالن نيز آذرگشسب

 بگردن زدن تيز بشتافتند بفرمود تا هر كرا يافتند

 چو بيند همه دشت را رود خون مگر نامدار از دز آيد برون

 فروزچهارم چو بفروخت گيتى  ببد بر در دز ازين سان سه روز

 مر آن مهتر كشور و دوده را پيامى فرستاد پرموده را

 ز گيتى چرا كردى اين دز گزين كه اى مهتر و شاه تركان چين

 كجا آن همه گنج و آن دستگاه كجا آن جهان جستن ساوه شاه

 كجا آن بزرگان روشن روان كجا آن همه پيل و برگستوان

 ايشان تو بر يك سوىكه اكنون از  كجا آن همه تنبل و جادوى

 چو باب تو اندر جهان كس نبود همى شهر تركان ترا بس نبود

 پر از خون دل و دست بر سر زنان نشستى برين باره بر چون زنان

 بر شاه كشور مرا يار خواه در باره بگشاى و زنهار خواه

 گيتى نخورد آنكه بر پاى بسته ب ز دز گنج دينار بيرون فرست

 كه دينار خوارست بر شهريار دارى ز كشور بياراگر گنج 

 كه بر شهر ايران گوانجى منم بدرگاه شاهت ميانجى منم

 از انديشه و راى تو به كنم ترا بر همه مهتران مه كنم

 كه روشن كند جان تاريك تو ور ايدونك رازيست نزديك تو

 چو كارت چنين گشت دورى مجوى گشاده كن آن راز و با من بگوى

 همان گنج و دينار دارى بسى و گر جنگ را يار دارى كسى

 بود خواسته تنگ نايد سپاه بزن كوس و اين كينها باز خواه

 چو بشنيد زو مرد جوينده كام چو آمد فرستاده داد اين پيام

 كه راز جهان تا توانى مجوى چنين داد پاسخ كه او را بگوى

 رنج نخستينت آمد ببركه  گيتى مگره تو گستاخ گشتى ب
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 اگر تو نوى هست گيتى كهن پيروزى اندر تو كّشى مكنه ب

 ما نيز چهره نه هرگز نمايد ب نداند كسى راز گردان سپهر

 مرا هم سپه بود و هم پيل و كوس ز مهتر نه خوبست كردن فسوس

 گستاخى اندر مبنده تو دل را ب دروغ آزمايست چرخ بلند

 كه ديدى ورا روزگار نبرد ديده مرد پدرم آن دلير جهان

 رايش فلك نيز پوينده بوده ب زمين سم اسب ورا بنده بود

 بپيچيد ز انديشه نادرست بجست آنك او را نبايست جست            

 همان دشمن از دوست خندان شود هنر زير افسوس پنهان شود

 فزونست از تابش هور و مهر دگر آنك گفتى شمار سپهر

 شد اندر دم پّره آسيا ستوران و پيالن چو تخم گيا            

 نمانى تو هم شاد و گيتى فروز بر ان كو چنين بود برگشت روز

 مگر زهر سازد بدين پاى زهر همى ترس ازين برگراينده دهر

 دل دشمنان پر ز انديشه گشت كسى را كه خون ريختن پيشه گشت

 او ريخت خون سر سركشانكه  بريزند خونش بران هم نشان

 همين كين بخواهند فرجام كار گر از شهر تركان بر آرى دمار

 بترسم كه بر من سر آيد زمان نيايم همان پيش تو ناگهان

 بر بنده من كى شوم زار و خوار من يكى شهريار اىيكى بنده

 كه ديوانه خواند مرا نيكخواه سپاهجنگت نيايم همان بىه ب

 چو تنگى بروى آيدم نيست عار از شاه تو زينهار اگر خواهم

 بدين نامور بوم كامت رواست و ز ان پس در گنج و دز مر تراست

 ز پيغام بهرام شد شادكام فرستاده آمد بگفت اين پيام
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 خواستن بهرام چوبینه گشادنامه زینهاری پرموده از هرمزد

 بلندنزديك پيروز شاه ه ب نبشتند پس نامه سودمند

 ز جنگ درازم حصارى شدست كه خاقان چين زينهارى شدست

 بدين مژده بر سور بايد همى يكى مهر و منشور بايد همى

 از ان برترى سوى خوارى شود كه خاقان ز ما زينهارى شود

 ابر اندر آورد فرخ كالهه ب نزديك شاهه چو نامه بيامد ب

 تخت شاهى نشاندبر نامور  فرستاده و ايرانيان را بخواند

 ننده بر گوهر افشاندندابخو بفرمود تا نامه بر خواندند

 پيشش سه پاسه نيايش كنم من ب آزادگان گفت يزدان سپاسه ب

 سپهر بلند افسر ما بود كه خاقان چين كهتر ما بود

 همى خويشتن شاه گيتى شناخت چرخ فلك بر فراخته همى سر ب

 اىسپهبد سرى گرد و جوينده اىكنون پيش برتر منش بنده

 سپهدار ساالر تركان چين چنان شد كه بر ما كند آفرين

 كجا داد بر بهترى دستگاه سپاس از خداوند خورشيد و ماه

 چو پيدا شود راستى زين سخن درويش بخشيم گنج كهنه ب

 همه نيكويى در فزايش كنيد يزدان نيايش كنيده شما هم ب

 چربى سخنها فراوان برانده ب پهلوان را بخواند دۀفرستا

 يكى باره و جامه زرنگار كمر خواست پر گوهر شاهوار

 بر نشانده گهر اىهر مهرهه ب ستامى بران بارگى پر ز زر

 يكى بدره و چيز بسيار داد فرستاده را نيز دينار داد

 ورا مهتر پهلوانان شمرد چو خلعت بدان مرد دانا سپرد

 بر حرير اىنبشتند زو نامه بفرمود پس تا بيامد دبير
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 هرمزد در زينهار منسته ب كه پرموده خاقان چو يار منست

 كه ما بندگانيم و او پادشاست برين مهر و منشور يزدان گواست

 چون بهشت اىنامه رزوپر از آ جهانجوى را نيز پاسخ نبشت

 بخوبى بدين بارگاهگسى كن  بدو گفت پرموده را با سپاه

 بدان بندگى تيز بشتافتى غنيمت كه از لشكرش يافتى

 ترا كردگار جهان ياورست درگه فرست آنچ اندر خورسته ب

 وگر دشمنى را نشيمن بود نگه كن بجايى كه دشمن بود

 فرخ پى و فال گيتى فروزه ب بگير و نگه دار و خانش بسوز

 ر بود رنج بگزايدتفزونت گر ايدونك لشكر فزون بايدت

 فرستيم چندانك بايد سپاه ديگر از من بخواه ۀبدين نام

 كه كردى همه راستى را درست و ز ايرانيان هرك نزديك تست

 ز رنجى كه بردند يابند بر بدين نامه در نام ايشان ببر

 ترا افسر و پهلوانى دهم سپاه ترا مرزبانى دهم

 خشم گرفتن بهرام چوبینه بر پرموده 

 دل پهلو نامور شد جوان چو نامه بيامد بر پهلوان

 فرستاد و ايرانيان را بخواند از ان نامه اندر شگفتى بماند

 برو آفرين كرد هر كس كه ديد همان خلعت شاه پيش آوريد

 بران نامه اندر بديشان نمود سخنهاى ايرانيان هرچ بود

 كه گفتى بجنبيد روى زمين آمد يكى آفرينز گردان بر 

 كه پرموده را آمد از شهريار همان نامور نامه زينهار

 درخشنده شد جان تاريك اوى بدان دز فرستاد نزديك اوى

 بسى آفرين خواند بر شهريار فرود آمد از باره نامدار



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  58
 

 
 

 

 نبشتند چيزى كه آيد بكار همه خواسته هرچ بد در حصار

 اسب نبرد اندر آمد چو گرده ب از دز سر افراز مردفرود آمد 

 نكرد ايچ بهرام يل را نگاه راهه همى رفت با لشكر از دز ب

 چنگ آمدشه وگر چند شاهى ب چو آن ديد بهرام ننگ آمدش

 پياده بياورد پيش سپاه فرستاد و او را همانگه ز راه

 انجمن هره سر افراز بودم ب چنين گفت پرموده او را كه من

 خوارى شدمه ز ارج بلندى ب زينهارى شدم منشكنون بى

 كه پيش آمدم اى بد بدكنش بدين روز خود نيستى خوش منش

 همى رفت خواهم بر شهريار زينهار ۀكنون يافتم نام

 ازو رنج بر من سبكتر شود مگر با من او چون برادر شود

 شاهى و چيزسپردم ترا تخت  ترا با من اكنون چه كارست نيز

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  59
 

 
 

 

 خشمه ز گفتار پرموده آمد ب  چشمبر آشفت بهرام و شد شوخ

 بران سان كه از ناسزايان سزد تنديش يك تازيانه بزده ب

 خرگاه شد جاى اوىيكى تنگ  ببستند هم در زمان پاى اوى

 كه اين پهلوان را خرد نيست جفت چو خّراد برزين چنان ديد گفت

 بدو گفت كين پهلوان سترگ نزد دبير بزرگه بيامد ب

 كس نشمرده ازيرا كسى را ب يك پّر پشه ندارد خرده ب

 ورا بتر از خشم پتياره نيست ببايدش گفتن كزين چاره نيست

 زبانها پر از پند و رخ الژورد دو مردنزديك بهرام رفت آن ه ب

 سر نامور پر ز آتش مباد بگفتند كين رنج دادى بباد

 اب اندر افگند و تر گشت خشته ب بدانست بهرام كان بود زشت

 ز كردار خود دست بر سر گرفت پشيمان شد و بند او بر گرفت

 زّرين نيامه يكى تيغ هندى ب زّرين ستامه فرستاد اسبى ب

 كه روشن كند جان تاريك اوى نزديك اوىه اندر زمان شد ب هم

 تيزتگ بر نشست ۀيكى بار همى بود تا او ميان را ببست

 بديد آنك تازه نبد روى شاه راهه سپهبد همى راند با او ب

 كه آزار دارى ز من در نهفت هنگام پدرود كردنش گفته ب

 او آب روىنيايد ترا نزد  گرت هست با شاه ايران مگوى

 ز بختست و كردم بيزدان يله بدو گفت خاقان كه ما را گله

 

 پادشاهی هرمزد

  8بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سخنها همى راند خواهم بسى نه من زان شمارم كه از هر كسى

 نيابد نزيبد بروبر مهى اگر شهريار تو زين آگهى

 نگويم كه با من بدى بنده كرد مرا بند گردون گردنده كرد

 بپيچيد و خشم از دليرى بخورد ز گفتار او گشت بهرام زرد

 ز گفتار آن مهتر سركشان چنين داد پاسخ كه آمد نشان

 چو كارى برت بر دهد روزگار كه تخم بدى تا توانى مكار

 سخنها چنين تا توانى مگوى بدو گفت بهرام كاى نامجوى

 ز گيتى ترا نيكويى خواستم تو دل بياراستمه چرا من ب

 همى زشت تو داشتم در نهان ه جهانشاه ز تو نامه كردم ب

 گذشته سخنها همه باد گشت بدو گفت خاقان كه آن بد گذشت

 گه آشتى بردبارى بود و ليكن چو در جنگ خوارى بود

 نزد تو اندكيست گمانخرد بى ترا خشم با آشتى گر يكيست

 هر كار پيشه بگيرد نيفتد ب چو ساالر راه خداوند خويش

 ز دل تيرگيها ببايد سترد يزدان ببايد سپردهمان راه 

 كه آن بد كه شد گشت با باد راست سخن گر نيفزايى اكنون رواست

 كه پنداشتم كين بماند نهفت ز خاقان چو بشنيد بهرام گفت

 نپوشم برو چادر پرنيان كنون زان گنه گر بيايد زيان

 آب روىنه زان مر مرا كم شود  چو آنجا رسى هرچ بايد بگوى

 كه از نيك و بد بر نگيرد شمار بدو گفت خاقان كه هر شهريار

 بر من چنان دان كه بيهش بود بد كردن بنده خامش بوده ب

 وگر نيك خواهى بود گر همال چو از دور بيند ورا بد سگال

 و را شاه ايران و مغزى تنك ترا ناسزا خواند و سر سبك

 كرد خّراد برزين بروى نگه بجوشيد بهرام و شد زرد روى
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 كه او را ز باد اندر آرد بگرد بترسيد زان تيز خونخوار مرد

 بخور خشم و سر باز گردان ز راه بهرام گفت اى سزاوار گاهه ب

 تو بنيوش و انديشه بد مكن كه خاقان همى راست گويد سخن

 ترا نيستى دل پر آزار و درد سخن گر نرفتى بدين گونه سرد

 بجويد همى خاك و خون پدر هنررگ بى گفت كين بدبدو 

 تيزى بزرگى بگردد كهنه ب بدو گفت خاقان كه اين بد مكن

 سرش پر ز گرد و دلش پر ز دود بگيتى هر آن كس كه او چون تو بود

 كّژى و نابخردى سرفراخته ب همه بد سگاليد و با كس نساخت

 آسانييم سزا زو بود رنج و همى از شهنشاه ترسانييم

 نه چون بنده او بدسگال منست ز گردنكشان او همال منست

 بسى نامبردار دارد بياد هشيوار و آهسته و با نژاد

 راهه كز ايدر كنون باز گردى ب بجان و سر شاه ايران سپاه

 نگويى سخن نيز تا نشنوى بپاسخ نيفزايى و بد خوى

 گو رزمساز لشكرگه آمده ب چو بشنيد بهرام زو گشت باز

 دبير بزرگ و دگر موبدان چو خّراد برزين و آن بخردان

 سخن هرچ بد آشكار و نهان نبشتند نامه بشاه جهان

 خشم آن زمان گفت كاى بخردانه ب سپهدار با موبد موبدان

 بكوشيد و با باد همبر شويد دز در شويده هم اكنون از ايدر ب

 مايه بود گنج آراستهچه  دز بر ببينيد تا خواستهه ب

 ز شبگير تا شب گذشته سه پاس دبيران برفتند دل پر هراس

 فرجام كاره نبشته نشد هم ب سيه شد بسى يازگار از شمار

 گذشته بدو سال و ناكاسته دز بر نبد راه زان خواستهه ب

 ز دينار و گوهر كه خيزد ز آب ز هنگام ارجاسب و افراسياب
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 كجا رستنش آسمانى بود كانى بود همان نيز چيزى كه

 كجا نام او در جهان برده بود همه گنجها اندر آورده بود

 در سه ياره گهر اىهر مهرهه ب ش نخستين كمروز چيز سياو

 كسى را نبود از كهان و مهان همان گوشوارش كه اندر جهان

 گشتاسپ داده كه لهراسب زان پس ب لهراسب داده آن را ب خسروكه كى

 كه هنگام آن كس ندارد بياد دز در نهاده كه ارجاسب آن را ب

 ستاره شناسان و فرخ مهان شمارش ندانست كس در جهان

 كه بود اندر آن گنج آراسته نبشتند يك يك همه خواسته

 و روشن دل و يادگير گوىسخن فرستاد بهرام مردى دبير

 بدشت نبردكه بد در دز و هم  بيامد همه خواسته گرد كرد

 دو موزه درو بود گوهر نگار ابا خواسته بود دو گوشوار

 گوهر سر شوشه برتافتهه ب همان شوشه زّر و برو بافته

 بسختند هر يك بمن بود هفت دو برد يمانى همه زّربفت

 نبود آگه از جستن داورى سپهبد ز كّشى و كنداورى

 د ايچ ياددو موزه بنامه نكر دو برد يمانى بيك سو نهاد

 همى با سواران نشيند بر اسب بفرمود زان پس كه پيدا گشسب

 كه با او شود تا در شهريار ز لشكر گزين كرد مردى هزار

 شمرد آن زمان جمله بر ساروان ز خاقان شتر خواست ده كاروان

همى راند با نامداران خويش سواران پس پشت و خاقان ز پيش  

 آمدن خاقان به نزدیک هرمزد شاه 

 ابا گنج ديرينه و با سپاه نزديك شاهه چو خاقان بيامد ب

 بسر بر يكى تاج و گرزى بدست چو بشنيد شاه جهان برنشست
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 ز دهليز چون روى خاقان بديد درگه رسيده بيامد چنين تا ب

 فرود آيد او همچنان با سپاه راهه همى بود تا چونش بيند ب

 پر انديشه بد زان سخن نامجوى ببيندش و برگردد از پيش اوى

 ابا موبد خويش پيدا گشسب پس آنگاه خاقان چنان هم بر اسب

 بيامد بر شاه ايران دمان فرود آمد از اسب خاقان همان

 نشست از بر تازى اسبى سياه بد تا جهاندار شاهه درنگى ب

 او زمانى بمانددهليز با ه ب شهنشاه اسب تگاور براند

 عنانش گرفت آن زمان پرده دار چو خاقان برفت از در شهريار

 بران كهترى جادوييها نمود پياده شد از باره پرموده زود

 بياورد او را بجاى نشست پياده همان شاه دستش بدست

 مر او را شهنشاه بنواخت سخت نزديك تخته خرامان بيامد ب

 بگفتند بسيار ز اندازه بيش بپرسيد و بنشاختش پيش خويش

 يكى خرم ايوان بپرداختند سزاوار او جايگه ساختند

 همان پيش پرموده بايسته بود ببردند چيزى كه شايسته بود

 دبيرى بدان كار بر پاى كرد سپه را بنزديك او جاى كرد

 كه آورد پرموده آراسته چو آگه شد از كار آن خواسته

 برد بار پر مايه با ساروان همچنانميدان فرستاد تا ه ب

 هشتم يكى سور فرمود شاهه ب چو آسود پرموده از رنج راه

 نشستند بر خوان او پيش گاه چو خاقان ز پيش جهاندار شاه

 پشت اندر آرند پيش سرانه ب بفرمود تا بار آن اشتران

 بيك روز مزدور بد صد هزار كسى بر گرفت از كشيدن شمار

 بخوان بر مى آورد و بنشست شاه هم بامداد پگاهدگر روز 

 هم از تنگ بر پشت مردان كار ز ميدان ببردند پنجه هزار
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 دل شاه زان كار پرداخته از آورده صد گنج شد ساخته

 كز آنجا بيارند پيش سپاه يكى تخت جامه بفرمود شاه

 كه نامد همى ارز او در شمار همان بر كمر گوهر شاهوار

 كه پيروز باد اين جهاندار شاه آفرين خاست از بزمگاهيكى 

 كه با او بدش آشكار و نهفت آيين گشسب آن زمان شاه گفته ب

 مردى بكار آورد كينه راه ب كه چون بينى اين كار چوبينه را

 كه اى شاه روشن دل و يادگير چنين گفت آيين گشسب دبير

 خوانش نو آيين بودچنان دان كه  بسورى كه دستانش چوبين بود

 روانش پر انديشه بد يك زمان ز گفتار او شاه شد بدگمان

 آگاهی یافتن هرمزد از ناراستی بهرام چوبینه و پیمان بستن با خاقان

 از دبير بزرگ اىيكى نامه هيونى بيامد همانگه سترگ

 همه كار او بخشش و داد باد كه شاه جهان جاودان شاد باد

 همه موزه از گوهر نابسود برد يمانى دو بودچنان دان كه 

 كزو يادگارست ما را خرد ش ردوهمان گوشوار سياو

 چو او ديد رنج اين نباشد شگفت ازين چار دو پهلوان بر گرفت

 كزين هرچ ديدى يكايك بگوى ز شاهك بپرسيد پس نامجوى

 بر آشفت زان شاه گردنكشان سخن گفت شاهك برين همنشان

 ماهه همى گم كند سر بر آرد ب زمان گفت چوبينه راه هم اندر

 ازان سان كه از گوهر بد سزد يكى آنك خاقان چين را بزد

 بيامد مگر شد يكى شهريار دگر آنك چون گوشوارش بكار

 همه داد دادنش بيداد گشت همه رنج او سر بسر باد گشت

 نشاندبران نامور پيشگاهش  بگفت اين و پرموده را پيش خواند
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 بيفشاند آن تيره زلف سياه ببودند و خوردند تا شب ز راه

 بسى رنج ديدى تو از شهر من خاقان چين گفت كز بهر منه ب

 ازو ماند پرموده اندر شگفت نشسته بيازيد و دستش گرفت

 همان كار بر ديگر اندازه كن بدو گفت سوگند ما تازه كن

 جان سرانه پاك و بيزدان ه ب بخوردند سوگندهاى گران

 كارى ورا دلگسله ندارد ب كه از شاه خاقان نپيچد بدل

 آذر پناهه آذر گشسب و به ب خورشيد و ماهه تاج و به گاه و به ب

 نگارنده زهره و مشتريست يزدان كه او برتر از برتريسته ب

 نه از نامداران اين انجمن كه چون بازگردى نپيچى ز من

 سوى خوابگه رفتن آراستند جاى برخاستندبگفتند و ز 

 سر تاج داران بر آمد ز خواب چو برزد سر از كوه زرد آفتاب

 ز زّرين و سيمين و اسب و كاله يكى خلعت آراسته بود شاه

 راهه دو منزل همى رفت با او ب نزديك خاقان فرستاد شاهه ب

 درودش فرستاد و زو گشت باز سه ديگر نپيمود راه دراز

 ازان خلعت شهريار جهان چو آگاهى آمد سوى پهلوان

 راهه چنان شاد برگشت و آمد ب ز خاقان چينى كه از نزد شاه

 از ايران هر آن كس كه بد نامدار پذيره شدش پهلوان سوار

 به شهر و ده و منزل و كوه دشت علف ساخت جايى كه او برگذشت

 جان بدانديش اوىپر از شرم  همى تاخت پوزش كنان پيش اوى

 ازو سر بپيچيد خاقان چين چو پرموده را ديد كرد آفرين

 علف بود اگر بدره و برده بود نپذيرفت ازو هرچ آورده بود

 نكرد ايچ خاقان بدو بر نگاه راهه همى راند بهرام با او ب

 كه يك روز پرموده او را نخواند بدين گونه بر تا سه منزل براند
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 كه برگرد چون رنج ديدى بسى فرستاد خاقان كسىچهارم 

 تندى سوى بلخ بنهاد روىه ب چو بشنيد بهرام برگشت ازوى

 ز كرده پشيمان و دل پر ز غم همى بود در بلخ چندى دژم

 فرستادن هرمزد دوکدان و جامه زنان نزد بهرام چوبینه

 ز تيزى روانش پر از دود بود جهاندار زو هم نه خشنود بود

 كه بهرام آزار او را بجست از آزار خاقان چينى نخست

 ببر داشتن چون دليرى نمود دگر آنك چيزى كه فرمان نبود

 بهرام كاى ديو ناسازگاره ب يكى نامه بنوشت پس شهريار

 نيازچنين از بزرگان شدى بى ندانى همى خويشتن را تو باز

 همىچرخ فلك برنشينى ه ب هنرها ز يزدان نبينى همى

 اىدگر گونه كارى بسيجيده اىز فرمان من سر بپيچيده

 سپاه من و كوشش و گنج من نيايد همى يادت از رنج من

 آسمان برفرازى همىه سرت ب ره پهلوانان نسازى همى

 پسنديده و در خور كار تو كنون خلعت آمد سزاوار تو

 سياهبفرمود تا دوكدانى  چو بنهاد بر نامه بر مهر شاه

 نهاده بسى ناسزا رنگ و بوى بيارند با دوك و پنبه دروى

 يكى سرخ مقناع و شلوار زرد هم از شعر پيراهن الژورد

 كه آن خلعت ناسزا را سزيد پر منش برگزيد ۀفرستاد

 هنربگو اى سبك مايه بى بدو گفت كاين پيش بهرام بر

 همىگزند بزرگان پسندى  تو خاقان چين را ببندى همى

 كس نيز نشمارمته ازين پس ب ز تختى كه هستى فرود آرمت

 شنيده سخنها همه كرد ياد فرستاده با خلعت آمد چو باد
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 شكيبايى و خامشى برگزيد چو بهرام با نامه خلعت بديد

 چنين از پى شاه پرخاش من همى گفت كينست پاداش من

 بدخواه نيستجز از ناسزا گفت  شاه نيست ۀچنين بد ز انديش

 بدان تا ببينند هر انجمن نه مكه خلعت ازين سان فرستد ب 

 اگر مر مرا خوار گيرد رواست جهاندار بر بندگان پادشاست

 بدانديشگان تيز يابند راه گمانى نبردم كه نزديك شاه

 بگفتار آهرمنان كار كرد و ليكن چو هرمز مرا خوار كرد 

 پيش خردمند مرده نزيبد ب ز شاه جهان اين چنين كار كرد 

 تندى برفتم ز درگاه شاهه ب ازان پس كه با خوار مايه سپاه

 امغم و رنج و سختى كه من برده امآنچ من كرده اندهمه ديده

 گر از بخت ناسازگارى بود چو پاداش آن رنج خوارى بود

 من چنين پاك بگسست مهركه از  يزدان بنالم ز گردان سپهره ب

 بپوشيد پس جامه سرخ و زرد ز دادار نيكى دهش ياد كرد

 نهاده هر آنچش فرستاده شاه پيش اندرون دوكدان سياهه ب

 از ان نامداران شاه جهان بفرمود تا هرك بود از مهان

 پر انديشه بد جان تاريك اوى ز لشكر برفتند نزديك اوى

 بران گونه آن پوشش پهلوان جوانچو رفتند و ديدند پير و 

 بر گرفت اىدل هر كس انديشه بماندند زان كار يك سر شگفت

 كه خلعت بدين سان فرستاد شاه چنين گفت پس پهلوان با سپاه

 ايممهر وى آگندهه دل و جان ب ايمجهاندار شاهست و ما بنده

 چه گوييم با شهريار زمين چه بينيد بينندگان اندرين

 كه اى نامور پر هنر پهلوان پاسخ گشادند يك سر زبانه ب

 سگانند بر بارگاهش سپاه چو ارج تو اينست نزديك شاه
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 به رى چون دلش تنگ شد ز اردشير نگر تا چه گفت آن خردمند پير

 زبان و روان پر ز گفتار سرد سرى پر ز كينه دلى پر ز درد 

 اصطخر بد بر زمين فخر پارسكه  اصطخر پارسه بيامد دمان تا ب 

 چو نيك و بد من ندارد نگاه كه بيزارم از تخت و ز تاج شاه

 كه از شاه گيرد سپاه آبروى بدو گفت بهرام كين خود مگوى

 و خواهندگان وييم ستدهنده همه سر بسر بندگان وييم

 كه ما خود نبنديم زين پس ميان چنين يافت پاسخ ز ايرانيان

 نه بهرام را پهلوان سپاه كس او را نخوانيم شاه ايرانه ب

 هامون شدنده ز كاخ همايون ب بگفتند و ز پيش بيرون شدند

 همى داشت با پند لب را ببند سپهبد سپه را همى داد پند

 اندر دیدن بهرام چوبینه بخت خود را 

 سپهبد ز ايوان بيامد بدشت چنين تا دو هفته برين برگذشت

 سزاوار ميخواره نيكبخت پيش آمدش پر درختيكى بيشه 

 كزان خوبتر كس نبيند نگار يكى گور ديد اندر ان مرغزار

 برو بارگى را نكرد ايچ گرم پس اندر همى راند بهرام نرم

 پيش اندر آمد يكى تنگ راهه ب بدان بيشه در جاى نخچير گاه

 دشتبيابان پديد آمد و راغ و  ز تنگى چو گور ژيان برگذشت

 ز گرماى آن دشت تفسيده هور گرازنده بهرام و تازنده گور
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 يكى كاخ پر مايه آمد پديد ازان دشت بهرام يل بنگريد

 پيش اندرون راه جوىهمان گور  بران كاخ بنهاد بهرام روى

 پس گور پيش او بود ايزد گشسب همى راند تا پيش آن كاخ اسب

 كه با تو هميشه خرد باد جفت عنان تگاور بدو داد و گفت

 رهنمونهمى رفت بهرام بى پياده ز دهليز كاخ اندرون

 گرفته بدست آن گرانمايه اسب در بود ايزد گشسبه زمانى ب

 بر اسب تگاور ببسته ميان او دوانيالن سينه آمد پس 

 كه اى پر هنر نامبردار شير بدو گفت ايزد گشسب دلير

 سپهبد يل نامبردار ما ببين تا كجا رفت ساالر ما

 دلى پر ز انديشه ساالر جوى يالن سينه در كاخ بنهاد روى

 ايران نه ديد و شنيده كزان سان ب يكى طاق و ايوان فرخنده ديد

 در گهر اىهر پايهه نشانده ب ايوان او تخت زره نهاده ب

 همه پيكرش گوهر و زّر بوم بران تخت فرشى ز ديباى روم

 رخ چون بهاره باال چو سرو و به ب نشسته بروبر زنى تاج دار

 نشسته برو پهلوان سپاه بر تخت زرين يكى زيرگاه

 بتان پرى روى بيدار بخت فراوان پرستنده بر گرد تخت

 را كه اى خوب جفت اىپرستنده آن زن يالن سينه را ديد گفتچو 

 كه ايدر ترا آمدن نيست روى برو تيز و آن شير دل را بگوى

 

 پادشاهی هرمزد

 عنوان بخش  – 9بخش 

 
 ششمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 هم اكنون بيايدت بهرام پيش همى باش نزديك ياران خويش

 دلش را به برگشتن آرام ده بدين سان پيامش ز بهرام ده

 ايوان بر افگند نزد سپاهز  راهه را ب گانهمانگه پرستنده

 پر آگند زينها همه بشمرند آخر برنده كه تا اسب گردان ب

 بفرمان آن تازه رخ ميزبان در باغ بگشاد پاليزبان

 بباغ از پى و واژ و برسم بدست بيامد يكى مرد مهتر پرست

 خورش ساختند از گمانى فزون نهادند خوان گرد باغ اندرون

 ببردند پويان بجاى نشان اسب گردنكشانچو نان خورده شد 

 كه با تاج تو مشترى باد جفت بدان زن چو برگشت بهرام گفت

 هميشه شكيبا دل و راى زن بدو گفت پيروزگر باش زن

 تو گفتى بباريد از چشم خون چو بهرام زان كاخ آمد برون

 پروين بر آورد سره تو گفتى ب منش را دگر كرد و پاسخ دگر

 سپهبد پس اندر همى راند بور بيامد هم اندر پى نّره گور

 همى بود بهرام را رهنمون چنين تا ازان بيشه آمد برون

 ازان كار بگشاد لب بر سپاه شهر اندر آمد ز نخچيرگاهه ب

 گوىچنين گفت كاى مهتر راست نگه كرد خّراد برزين بدوى

 نديد و نه هرگز شنودكه آن كس  نخچيرگاه اين شگفتى چه بوده ب

 دژم بود سر سوى ايوان نهاد ورا پهلوان هيچ پاسخ نداد

 گرفتن بهرام چوبینه آيين پادشاهی

 پديد آمد آن زرد رخشان چراغ دگر روز چون سيمگون گشت راغ

 تو گفتى مگر آسمان شد زمين بگسترد فرشى ز ديباى چين

 بالين نهادز ديباى زربفت  زرين نهاد همه كاخ كرسى
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 نشسته برو پهلوان سپاه نهادند زرين يكى زيرگاه

 سر بر كاله مهىه نهاده ب نشستى بياراست شاهنشهى

 بدانست كو شد دلير و سترگ نگه كرد كارش دبير بزرگ

 بگفت آنچ دانست و ديد و شنيد چو نزديك خّراد برزين رسيد

 رنجها شد كهنبدانست كان  چو خّراد برزين شنيد اين سخن

 كه كارى چنين بر دل آسان مگير چنين گفت پس با گرامى دبير

 بر شاه بايد شدن تيره شب نبايد گشاد اندرين كار لب

 همان تخت زير اندرش عاج گشت چو بهرام را دل پر از تاج گشت

 همه چاره از رفتن آمد بجاى زدند اندران كار هر گونه راى

 شب تيره از بلخ بگريختند آميختندچو رنگ گريز اندر 

 ز روشن روانهاى بيدارشان سپهبد چو آگه شد از كارشان

 بتاز از پس اين دو ناهوشيار يالن سينه را گفت با صد سوار

 ابا او دليران روز نبرد بيامد از آنجا بكردار گرد

 رسيد و بر آشفت برسان گرگ همى راند تا در دبير بزرگ

 ببند گرانش ز ره بازگاشت همه هرچ داشتازو چيز بستد 

 را تباه گنهبدان تا كند بى نزديك بهرام بردش ز راهه ب

 جوازچرا رفتى از پيش من بى بدو گفت بهرام كاى ديوساز

 مرا كرد خّراد برزين نوان چنين داد پاسخ كه اى پهلوان

 درنگ تو جز كام بدگوى نيست همى گفت كايدر بدن روى نيست

 ز ايدر مگر بازگشتن بود مرا و ترا بيم كشتن بود

 ببردند آب اندران بارگاه چو بهرام را پهلوان سپاه

بد راى بايد زدنه نيك و به ب بدو گفت بهرام شايد بدن  

 هم از گنج خويشش بسى ساز داد زيانى كه بودش همه باز داد
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 مگريز بيشژرفى نگه دار و ه ب بدو گفت زان پس كه تو ساز خويش

 آگه دادن خراد برزین هرمزد را از کار بهرام چوبینه

 همى تاخت تا نزد شاه جهان وزين روى خّراد برزين نهان

 همه رازها برگشاد از نهفت همه گفتنيها بدو باز گفت

 يكايك همى گفت با شهريار چنين تا ازان بيشه و مرغزار

 بهرام و چندين درنگز آرام  و زان رفتن گور و آن راه تنگ

 پرستندگان و زن تاج دار و زان رفتن كاخ گوهر نگار

 دگر هرچ از كار پرسيده بود يكايك بگفت آن كجا ديده بود

 سخن هرچ بشنيد در دل گرفت ازان تاجور ماند اندر شگفت

 ز دل بر يكى سرد باد آمدش چو گفتار موبد بياد آمدش

 گفت او بپيچد ز تخت تو روى كه گوىهمان نيز گفتار آن فال

 بران جاى خراد برزين نشاند سبك موبد موبدان را بخواند

 راهه كه بگشاى لب تا چه ديدى ب خّراد برزين چنين گفت شاهه ب

 سخنها يكايك همه كرد ياد فرمان هرمز زبان برگشاده ب

 همه داستانها ببايد زدن بدو شاه گفت اين چه شايد بدن            

 سراى برميان بيابان بى كه در بيشه گورى بود رهنماى

 پرستار پيش اندرون شاهوار بر تخت زرين يكى تاج دار

 كه بر خواند از گفته باستان بكردار خوابيست اين داستان

 كه آن گور ديوى بود در نهان چنين گفت موبد بشاه جهان

 كاستى پديد آمد اندر دلش چو بهرام را خواند از راستى

 بدان تخت جادو زنى ناسپاس همان كاخ جادوستانى شناس

 چنان تاج و تخت بزرگى نمود كه بهرام را آن سترگى نمود
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 چنان دان كه هرگز نيايد بدست چو برگشت ازو پر منش گشت و مست

 ز بلخ آورى سوى اين بارگاه كن كه تا آن سپاه اىكنون چاره

 و ز ان پنبه و جامه نابكار شهريارپشيمان شد از دوكدان 

 كه آمد كس از پهلوان سوار برين بر نيامد بسى روزگار

 يكايك سر تيغ برگاشته يكى سّله پر خنجرى داشته

 همى كرد شاه اندر آهن نگاه بياورد و بنهاد در پيش شاه

 در ان سّله نابكار افگنند بفرمود تا تيغها بشكنند

 سخنهاى پيكار و رزم دراز بازفرستاد نزديك بهرام 

 پر انديشه شد مرد برگشته راى بدو نيمه كرده نهاده بجاى

 همه گرد آن سّله اندر نشاند فرستاد و ايرانيان را بخواند

 ببينيد و اين را مداريد خوار چنين گفت كين هديه شهريار

 بگفتار آن پهلوان سپاه پر انديشه شد لشكر از كار شاه

 بود دوك و آن جامه پر نگار روزمان هديه شهرياركه يك 

 ز زخم و ز دشنام بّتر بود شكسته دگر باره خنجر بود

 نه آن كس كه گيرد ازو نيز ياد چنين شاه برگاه هرگز مباد

 بران خاك درگاه بگذارد اسب اگر نيز بهرام پور گشسب

 ازوستنه آن كم بها را كه بهرام  مه پوست ز بهرام مه مغز بادا

 دل لشكر از تاجور خسته ديد سپهبد چو گفتار ايشان شنيد

 كه بيدار باشيد و روشن روان لشكر چنين گفت پس پهلوانه ب

 سخنهاى پوشيده كرد آشكار كه خّراد برزين بر شهريار

 همه با من امروز پيمان كنيد كنون يك بيك چاره جان كنيد

 ما را ز لشكر نگاه كه دارند راهه مگر كس فرستم ز لشكر ب

 سپه را يكايك همه كشته گير و گر نه مرا روز برگشته گير
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 نگه كن كنون تا بمانى شگفت بگفت اين و خودساز ديگر گرفت

 بدان تا مگر نامه شهريار پراگند برگرد كشور سوار

 ببندند پيكار و كين را ميان بيايد بنزديك ايرانيان

 نخواندند كس نامه شهريار برين نيز بگذشت يك روزگار

 سگالش نمودن بهرام با سرداران از پادشاهی خود و پند دادن او را گردیه خواهر خویش

 بسى رازها پيش ايشان براند ازان پس گرانمايگان را بخواند

 يالن سينه آن نامدار سترگ چو همدان گشسب و دبير بزرگ

 خردمند و رادچو پيدا گشسب آن  چو بهرام گرد آن سياوش نژاد

 كه بودند شيران كنداوران همى راى زد با چنين مهتران

 بدان لشكر تيز گم كرده راه چنين گفت پس پهلوان سپاه

 براى شما هر كسى را نياز كه اى نامداران گردن فراز

 چنين سر بپيچيد ز آيين و راه گناهز ما مهتر آزرده شد بى

 نبايد كه بر خسته بايد گريست چه سازيد و درمان اين كار چيست

 ز مژگان فرو ريخت خونين سرشك هر آن كس كه پوشيد درد از پزشك

 ما بر درازه شود كار آسان ب ز دانندگان گر بپوشيم راز

 داننده گوييم يك سر نهانه ب كنون دردمنديم اندر جهان

 فرمان شاهه بدين مايه لشكر ب برفتيم ز ايران چنين كينه خواه

 گيتى بسىه و گر چند ماند ب ازين بيش لشكر نبيند كسى

 اگر سوى ايران كشيدى سپاه گرد با ساده شاه ۀچو پرمود

 و زان پس همى داشت آهنگ روم يك مهره مومه نيرزيد ايران ب

 كه كس در جهان آن شگفتى نديد پرموده و ساوه شاه آن رسيده ب

 يل مانديم زان پس نه گنجنه رويشان پ اگر چه فراوان كشيديم رنج
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 توانگر شد آشفته شد بر سپاه نّوى يكى گنج بنهاد شاهه ب

 كه آسان سر از بند بيرون كنيم دام او چون كنيم ۀكنون چار

 پرداختست رنجوزين چاره بى شهنشاه را كارها ساختست

 بدين خستگى تا چه درمان كنيد شما هر يكى چاره جان كنيد

 ز تيمار جان را همى بگسلم پردخته كردم دلممن از راز 

 يكى خواهرش بود روشن روان پس پرده نامور پهلوان

 دالرام و انجام بهرام بود خردمند را گرديه نام بود

 بر آشفت و ز كين دلش بر دميد چو از پرده گفت برادر شنيد

 زبان پر ز گفتارهاى كهن بران انجمن شد سرى پر سخن

 ز گفتار و پاسخ فرو آرميد آواز خواهر شنيدبرادر چو 

 بماندند يك سر ز بيم زيان چنان هم ز گفتار ايرانيان

 كه اى نامداران جوينده راه چنين گفت پس گرديه با سپاه

 چنين از جگر خون برافشانديد ز گفتار خامش چرا مانديد

 خردمند و دانا و افسونگران ز ايران سرانيد و جنگ آوران

 چه بازى نهيد اندرين دشت خون كار اندرونه چه بينيد يك سر ب

 كه اى از گرانمايگان يادگار چنين گفت ايزد گشسب سوار

 ز درياى راى تو گيرد گريز زبانهاى ما گر شود تيغ تيز

 ز مردّى و ز دانش و بخرديست همه كارهاى شما ايزديست

 جنگ آوريمكه با هر كسى راى  نبايد كه راى پلنگ آوريم

 بنه پاسخ آمد ب امكزين باره مجوييد ازين پس كس از من سخن

 ش سواران سوارى كنيمه پیب اگر جنگ سازيد يارى كنيم

 بر آنم كه جاويد مانم جوان چو خشنود باشد ز من پهلوان

 ميانجى همى ديد كردار اوى چو بهرام بشنيد گفتار اوى
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 كه اكنون چه دارى سخن در نهفت گفتاز ان پس يالن سينه را ديد و 

 هر ان كس كه او راه يزدان سپرد يالن سينه گفت اى سپهدار گرد

 بسوى بدى هيچ نشتابد اوى چو پيروزى و فرهى يابد اوى

 وزو چرخ گردنده پر كين شود كه آن آفرين باز نفرين شود

 همه لشكر و گنج با تاج و تخت چو يزدان ترا فّرهى داد و بخت

 دل از ناسپاسى پر از خون شود افزون شوده ازو گر پذيرى ب

 كه اى با خرد يار و با راى جفت بهرام بهرام گفته از ان پس ب

 بزرگيست فرجام گر درد و رنج چه گويى كزين جستن تخت و گنج

 ازان پس برانداخت انگشترى بخنديد بهرام ازان داورى

 پادشا اىشود بنده بماند بدو گفت چندانك اين در هوا

 كه ديهيم را خرد نتوان شمرد بدو گفت كين را مپندار خرد

 كه اى تيغ زن شير تا زنده اسب پيدا گشسبه چنين گفت زان پس ب

 بود گاه شاهى سزاوار ما چه بينى چه گويى بدين كار ما

 كه اى از يالن جهان يادگار چنين گفت پيدا گشسب سوار

 كه هر كس كه دانا بد و پيش بين برين يكى موبدى داستان زد

 روانش بپّرد سوى آسمان اگر پادشاهى كند يك زمان

 گنج جهاندار بردن نيازه ب سال درازه به از بنده بودن ب

 كه بگشاى لب را تو اى پير گرگ چنين گفت پس با دبير بزرگ

 انبوه انديشه اندر نشسته ب دبير بزرگ آن زمان لب ببست

 كه هر كس كه جويا بود كام را پس چنين گفت بهرام راازان 

 درازست و يازنده دست زمان چو در خور بجويد بيابد همان

 چنان دان كه كوشش بيايد ببر ز چيزى كه بخشش كند دادگر

 كه اى گشته اندر نشيب و فراز مدان گشسب آن زمان گفت بازبه ه
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 كردار او نارسانشود باد و  روى كسانه سخن هرچ گويى ب

 ز نيك و بد روزگار اندرون كار اندرونه بگو آنچ دانى ب

 كه اى نزد پر مايگان ارجمند چنين گفت همدان گشسب بلند

 ز ديهيم شاهان چه پرسى همى ز ناآمده بد بترسى همى

 خرما چه يازى چو ترسى ز خاره ب يزدان سپاره بكن كار و كرده ب

 همه بيم جان باشد و رنج تن نتن آسان نگردد سر انجم

 همى بود پيچان و تيره روان ز گفتارشان خواهر پهلوان

 ز برگشتن هور تا نيم شب بران داورى هيچ نگشاد لب

 چه بينى بگفتار اين انجمن بدو گفت بهرام كاى پاك تن

 نه از راى آن مهتران بود شاد ورا گرديه هيچ پاسخ نداد

 كه اى مرد بدساز چون پير گرگ بزرگچنين گفت او با دبير 

 سپاه بزرگى و پيروز بخت گمانت چنينست كين تاج و تخت

 ازان نامداران آزاده خوى ز گيتى كسى را نبد آرزوى

 بدين دانش تو ببايد گريست مگر شاهى آسانتر از بندگيست

 سخنهاى آن برتران بشنويم بر آيين شاهان پيشين رويم

 ت جايگيرتكه گر راى من نيس مر او را دبيرچنين داد پاسخ 

 بران رو كه دل رهنماى آيدت هم آن گوى و آن كن كه راى آيدت

 بگفت آن سواران خود كام را همان خواهرش نيز بهرام را

 ّژى خرامد همى پاى توه کب نه نيكوست اين دانش و راى تو

 نكرد اندرو هيچ كهتر نگاه بسى بد كه بيكار بد تخت شاه

 يكى چشم بر تخت نگماشتند مردى نگه داشتنده جهان را ب

 راند نغز اىز هر گونه انديشه هر آن كس كه دانا بد و پاك مغز

 همان سرفرازى ز افگندگيست بداند كه شاهى به از بندگيست
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 همه بندگى را كمر بر ميان تخت كيانه نبودند يازان ب

 بفرمانش آراستندهمه دل  ببستند وزيشان بهى خواستند

 گوهر بوده سزاى بزرگى ب نه بيگانه زيباى افسر بود

 كجا راه يزدان همى بازجست ز كاوس شاه اندر آيم نخست

 خم چرخ گردنده را بشكرد كه بر آسمان اختران بشمرد

 از انديشه كّژ و ز بد نهاد سارى فتاده بخوارى و زارى ب
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 بكردند رنجه برين بر روان چو گودرز و چون رستم پهلوان

 بند گرانه ببستند پايش ب هاماورانه از ان پس كجا شد ب

 جز از گرم و تيمار ايشان نخورد كس آهنگ اين تخت شاهى نكرد

 كه هستى تو زيباى تخت كيان ايرانيانچو گفتند با رستم 

 تنگ باشيد جفت ۀكه با دخم يكى بانگ برزد بر آن كس كه گفت

 آيين و روشن روانه نشستند ب كه با شاه باشد كجا پهلوان

 مباد اين گمان و مباد اين كاله مرا تخت زر بايد و بسته شاه

 برگستوانور سوارجهانگير و  گزين كرد ز ايران ده و دو هزار

 همان گيو و گودرز و هم طوس را س راوورهانيد از بند كا

 ايرانيان كار برگشته شده ب همان شاه پيروز چون كشته شد

 آرام بنشست بر تخت نازه ب دالور شد از كار آن خوشنواز

 كه آوردگاه مهى باز جاى چو فرزند قارن بشد سوفزاى

 ايران برفتند گردنكشانز  ز پيروزى او چو آمد نشان

 شود كهترى شهريار زمين شاهى كنند آفرينه وى ب كه بر

 بزرگى و تاج از پى پادشاست ايرانيان گفت كين ناسزاسته ب

 نياريم در بيشه شير گرگ قباد ار چه خردست گردد بزرگ

 همه دوده را داد خواهى بباد نژادچو خواهى كه شاهى كنى بى

 سر سو فزاى از در تاج ديد مردى رسيده چون بقباد آن زمان 
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 دالور سوارى گوى كى نژاد و ز ان پس ببستند پاى قباد

 كه كين پدر باز خواهد مگر مهر دادش يكى پر هنرزره ب

 كه با تاج بر تخت شاهى سزيد نگه كرد زرمهر كس را نديد

 برو آفرين خواند گردان سپهر چو بر شاه افگند زرمهر مهر

 بجويد كند تيز بازار خويش ازو بند برداشت تا كار خويش

 وگر چند بودى نژادش درست كس از بندگان تاج هرگز نجست

 بيامد كه جويد نگين و كاله نامور ساوه شاهز تركان يكى 

 ايران زمينه كه او نيست گردد ب چنان خواست روشن جهان آفرين

 كه بودى رهى چرا كرد زان پس ترا آرزو تخت شاهنشهى

 كه تا من ز بهرام پور گشسب همى برجهاند يالن سينه اسب

 تن خويش را يادگارى كنم بنو در جهان شهريارى كنم

 هرمز بدى روز پيرى جوانه ب خردمند شاهى چو نوشين روان

 اگر ياورانند گر كهترند بزرگان كشور ورا ياورند

 و همه نامدارهمه پهلوان  ايران سوارست سيصد هزاره ب

 اندبفرمان و رايش سر افگنده انديك شاه را بندهه همه يك ب

 چنان كز ره نامداران سزيد شهنشاه گيتى ترا برگزيد

 بفرجام بر دشمنان كام داد نياگانت را همچنين نام داد

 چنان دان كه بد با تن خود كنى تو پاداش آن نيكويى بد كنى

 دانا نخواند ترا پارساكه  مكن آز را بر خرد پادشا

 بسيار سال از برادر كهمه ب اگر من زنم پند مردان دهم

 مبادا كه پند من آيدت ياد مده كار كرد نياكان بباد

 دندان گرفته سپهدار لب را ب همه انجمن ماند زو در شگفت

 جز از راه نيكى نجويد همى بدانست كو راست گويد همى
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 تو در انجمن راى شاهان مزن گرانمايه زنيالن سينه گفت اى 

 ز تخت مهى پهلوان بر خورد كه هرمز بدين چندگه بگذرد

 برادرت را شاه ايران شمر ز هرمز چنين باشد اندر خبر

 چرا خلعت از دوك سازد همى تاج كيى گر ننازد همىه ب

 كه اندر زمانه مباد آن نژاد سخن بس كن از هرمز ترك زاد

 برين تخمه بر ساليان صد هزار اندر آرى شمار قبادگر از كى

 سر آمد كنون نام ايشان مبر كه با تاج بودند بر تخت زر

 كزو ياد كردن نيرزد بچيز ز پرويز خسرو مينديش نيز

 برادرت را كهتر و چاكرند ترندبدرگاه او هرك ويژه

 ببندند پايش ببند گران چو بهرام گويد بران كهتران

 رازه همى ديوتان دام سازد ب گرديه گفت كاى ديو سازبدو 

 كه از تو ببينم همى باد و دم مكن بر تن و جان ما بر ستم

 تو افگندى اين جستن تخت پى رىه پدر مرزبان بود ما را ب

 تبار مرا در خروش آورى چو بهرام را دل بجوش آورى

 نژادبگفتار تو كهتر بد  شود رنج اين تخمه ما بباد

 پر آشوب كن بزم و آرام را كنون راهبر باش بهرام را

 بدل با برادر چو بيگانه شد بگفت اين و گريان سوى خانه شد

 و روشن دل و راى زن گوىسخن همى گفت هر كس كه اين پاك زن

 ترستبدانش ز جاماسب نامى تو گويى كه گفتارش از دفترست

 بود ز آواز خواهر نژندهمى  چو بهرام را آن نيامد پسند

 همى تخت شاهى نمودش بخواب دل تيره انديشه ديرياب

 رنجه نيابند جويندگان جز ب چنين گفت پس كين سراى سپنج

 مى و رود و رامشگران خواستند بفرمود تا خوان بياراستند
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 بياراى با پهلوانى سرود برامشگرى گفت كامروز رود

 لختى بخوان گساريمبرين مى نخوانيم جز نامه هفتخوان

 چه بازى نمود اندران روزگار رويين دز اسفندياره كه چون شد ب

 كه آباد بادا برو بوم رى بخوردند بر ياد او چند مى

 فزون آفريناد ايزد چو تو كزان بوم خيزد سپهبد چو تو

 سر ميگساران ز مى خيره شد پراگنده گشتند چون تيره شد

 بهرام چوبینه به نام خسروپرویزمیخ درم زدن 

 شب تيره گشت از درفشش نژند چو برزد سنان آفتاب بلند

 بفرمود تا شد دبير بزرگ سپهدار بهرام گرد سترگ

 نبشتند پر بوى و رنگ و نگار وارخاقان يكى نامه ارتنگه ب

 دلى پر پشيمانى و باد سرد درده پوزش كنان گفت هستم به ب

 نگه دارم از بهر ارز ترا بوم و مرز تراازين پس من آن 

 ترا همچو كهتر برادر شوم اگر بر جهان پاك مهتر شوم

 ندارى جدا بوم ايران ز چين تو بايد كه دل را بشويى ز كين

 در گنج گرد آمده باز كرد چو پردخته شد زين دگر ساز كرد

 نهانى همى جست جاى مهى سپه را درم داد و اسب و رهى

 كه ساالر بوم خراسان سزيد لشكر يكى پهلوان برگزيدز 

 خرداد فرخنده در ماه دىه ب ىپر انديشه از بلخ شد سوى ر 

 بفرمود پس تا سراى درم همى كرد انديشه در بيش و كم

 درم مهر بر نام خسرو كنند بسازند و آرايشى نو كنند

 سخنگوى و اندر خور كار نغز ز بازارگان آنك بد پاك مغز

 بفرمود بردن سوى طيسفون بدره درونه ب هابمهر آن درم
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 كه پيكر بريشم بد و زرش بوم بياريد پر مايه ديباى روم

 برند و كند مهر او را نگاه بخّريد تا آن درم نزد شاه

 دالور بسان خجسته سروش خواند با شرم و هوش اىفرستاده

 خسروپرویز از پیش پدرنامه نوشتن بهرام نزد هرمزد و گریختن 

 سخن گفت هر گونه از بيش و كم يكى نامه بنوشت با باد و دم

 ز رزمى كجا كرده بد با سپاه ز پرموده و لشكر ساوه شاه

 ز مقناع و ز دوكدان سياه و ز ان خلعتى كآمد او را ز شاه

 نبينم رخ شاه با جاه و آب چنين گفت زان پس كه هرگز بخواب  

 پسرت آن گرانمايه نيكبخت تخته كه خسرو نشيند بهر آنگه 

 بيابان ز دشمن چو جيحون كنم بفرمان او كوه هامون كنم

 روزگار گنهسر آرد مگر بى همى خواست تا بر در شهريار

 فرستاده آمد سوى طيسفون نامه درونه همى ياد كرد اين ب

 چو هرمزد بيند بپيچد ز غم بازارگان گفت مهر درمه ب

 ببيند ز من روزگار درشت چو خسرو نباشد ورا يار و پشت

 همى بيخ ساسان ز بن بر كنم چو آزرمها بر زمين بر زنم

 گه آمد كه برخيزد آن آفرين نه آن تخمه را كرد يزدان زمين

 بغداد با نامداران رىه ب بيامد فرستاده نيك پى

 چون شنبليدرخش گشت زان نامه  نزديك هرمز رسيده چو نامه ب

 يكايك بران غم بيفزود غم پس آگاهى آمد ز مهر درم

 آيين گشسب آن زمانه بگفت اين ب بپيچيد و شد بر پسر بدگمان

 كه از ما همى سر بخواهد كشيد مردى بجايى رسيده كه خسرو ب

 سبك داشتن بيشتر زين چه چيز درم را همى مهر سازد بنيز
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 مبيناد ميدان و اسب توكه بى پاسخ چنين گفت آيين گشسبه ب

 مر اين شوخ را گم كنم از جهان بدو گفت هرمز كه در ناگهان

 شب تيره با شاه بنشاندند نهانى يكى مرد را خواندند

 ز خسرو بپرداز روى زمين بدو گفت هرمزد فرمان گزين

 افسون ز دل مهر بيرون كنمه ب چنين داد پاسخ كه ايدون كنم

 چو او مست گردد شبان سياه فرمايد از گنج شاهكنون زهر 

 ازان به كجا دست يازم بخون كنم زهر با مى بجام اندرون

 برو خواب و آرام كوتاه شد ازين ساختن حاجب آگاه شد

 همه رازها برگشاد از نهفت بيامد دوان پيش خسرو بگفت

 همى كشتن او سگالد نهان چو بشنيد خسرو كه شاه جهان

 تو گفتى كه گشت از جهان ناپديد تيره از طيسفون در كشيدشب 

 همى تاخت تا آذرابادگان نداد آن سر پر بها رايگان

 كه بد مرزبان و سر كشورى هر مهترىه چو آگاهى آمد ب

 برفتست با خوار مايه سوار كه خسرو بيازرد از شهريار

 بجايى كه بود از گرامى نشان بپرسش گرفتند گردنكشان

 كه با داد بودند و با زور پيل چو بادان پيروز و چون شيرزيل

 ز عمان چو خنجست و چون پيل مست چو شيران و وستوى يزدان پرست

 ز شيراز چون سام اسفنديار ز كرمان چو بيورد گرد و سوار

 سپاه و سپهبد همه شاهجوى خسرو نهادند روىه يكايك ب

 زيبد اين تاج و تخت و كاله ترا همى گفت هر كس كه اى پور شاه

 ز خنجرگزاران و جنگى سران از ايران و از دشت نيزه وران

 بزى شاد و آرام و دل ارجمند نگر تا ندارى هراس از گزند

 زمانى نوان پيش آذر گشسب نخچير تازيم اسبه زمانى ب
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 يزدان نمايش كنيمه روان را ب رسم نياكان نيايش كنيمه ب

 گزند ترا بر نشيند سوار ايران چو سيصد هزارگر از شهر 

 سپاسى بران كشتگان بر نهيم همه پيش تو تن بكشتن دهيم

 پر از بيمم از شاه و آن انجمن بديشان چنين گفت خسرو كه من

 بيايند و سوگندهاى گران اگر پيش آذر گشسب اين سران

 نشكنندكه پيمان من زان سپس  خورند و مرا يك سر ايمن كنند

 نترسم ز پيكار آهرمنى بباشم بدين مرز با ايمنى

 همه سوى آذر نهادند روى يالن چون شنيدند گفتار اوى

 كه مهر تو با ديده داريم راست بخوردند سوگند زان سان كه خواست

 ز هر سو بر افگند كار آگهان چو ايمن شد از نامداران نهان

 درگاه رفتند برسان شيره ب فرمان خسرو سواران دليره ب 

 نو بسازد دگر ۀمگر چار كه تا از گريزش چه گويد پدر

 هم اندر زمان كس فرستاد تفت چو بشنيد هرمز كه خسرو برفت

 زندان فرستاد ناسودمنده ب چو گستهم و بند وى را كرد بند

 مردانگى در جهان نو بدنده ب كجا هر دو خاالن خسرو بدند

 زندان كشيدند با گفت و گوىه ب خويشان اوىجزين هرك بودند 

 فرستادن هرمزد آيين گشسب را به جنگ بهرام و کشته شدن او 

 كه از راى دوريم و با باد جفت آيين گشسب آن زمان شاه گفته ب

 چنان بنده خرد و بد كام را چو او شد چه سازيم بهرام را

 چون دهد رنگ و بوىكه آن كار را  شد آيين گشسب اندران چاره جوى

 سخنهاى بهرام چون شد دراز بدو گفت كاى شاه گردن فراز

 نخستين ز من گشت خسته روان همه خون من جويد اندر نهان
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 فرستى مگر باشدت سودمند بنده مرا نزد او پاى كرده ب

 كه اين راى بد گوهر آهرمنست بدو گفت شاه اين نه كار منست

 رزم اندرون دست بردار باشه ب باشسپاهى فرستم تو ساالر 

 بدان تا چه بينى بسرش اندرون نخستين فرستيش يك رهنمون

 فرجام ازو روى بخته بپيچد ب اگر مهترى جويد و تاج و تخت

 بفرجامش آرام بهتر بود وگر همچنين نيز كهتر بود

 كاله يالنش بسر بر نهم ز گيتى يكى بهره او را دهم

 درنگى مكن كار كوتاه كن كارش آگاه كنمرا يك سر از 

 كجا شاه فرزانه افگند بن همى ساخت آيين گشسب اين سخن

 زندان شاه اندرون چاره جوىه ب يكى مرد بد بسته از شهر اوى

 همى رفت خواهد سوى كارزار آيين گشسب سواره چو بشنيد ك

 فرستاد كاى مهتر نامجوى نزديك اوىه كسى را ز زندان ب

 نگويم همانا كه خود دانيم شهرت يكى مرد زندانيم ز

 دوان با تو آيم برين كار زار مرا گر بخواهى تو از شهريار

 چو يابم رهايى ز زندان تنگ جنگه بپيش تو جان را بكوشم ب

 كسى را بر شاه گيتى دمان فرستاد آيين گشسب آن زمان

 گزند اندرست بيم وه زندان به ب بند اندرسته كه همشهرئ من ب

 راهه بدان تا كنون با من آيد ب من بخشد او را جهاندار شاهه ب

 پيش تو در كى كند كارزاره ب بدو گفت شاه آن بد نابكار

 مزده بخواهى ز من چشم دارى ب يكى مرد خونريز و بيكار و دزد

 اگر زو بتر نيز پتياره نيست و ليكن كنون زين سخن چاره نيست

 چنان بدكنش ديو خونريز را مرد بد آميز رابدو داد 

 راهه همى راند چون باد لشكر ب بياورد آيين گشسب آن سپاه
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 بجايى كه لشكر فرود آوريد بدين گونه تا شهر همدان رسيد

 كسى دارد از اختر و فال بهر بپرسيد تا زان گرانمايه شهر

 بنزد تو آيد پذيرد سپاس بدو گفت هر كس كه اختر شناس

 كه گويى مگر ديده اخترست يكى پير زن مايه دار ايدرست

 تّموز رنگ خزانه بگويد  سخن هرچ گويد نيايد جز آن

 هم اندر زمان كس فرستاد و اسب چو بشنيد گفتارش آيين گشسب

 راهه و زان كو بياورد لشكر ب چو آمد بپرسيدش از كار شاه

 بجنبان كه تا هوش منيكى لب  بدو گفت ازين پس تو در گوش من

 وگر خسته از خنجر دشمنم ببستر بر آيد ز تيره تنم

 نهان كرده از هر كس آواز خويش همى گفت با پير زن راز خويش

 راهه رهانيد و با او بيامد ب ميان اندران مرد كو راز شاه

 مهتر نگه كرد و اندر گذشته ب پيش زن فالگو برگذشته ب

 كه از زخم او بر تو بايد گريست كين مرد كيستبدو پير زن گفت 

 تن در مه پوسته كه مه مغز بادش ب پسنديده هوش تو بر دست اوست

 بياد آمدش گفت و گوى كهن چو بشنيد آيين گشسب اين سخن

 همى كرد بر خويشتن ناپديد كه از گفت اختر شناسان شنيد

 اىمايهبى يكى دزد و بيكار و اىكه هوش تو بر دست همسايه

 تو زارى كنى او بريزدت خون راه دراز اندرونه بر آيد ب

 راهه كه اين را كجا خواستستم ب يكى نامه بنوشت نزديك شاه

 كه اين بّتر از تخمه اژدها نبايست كردن ز زندان رها

 رهى را نبد فّر شاهنشهى همى گفت شاه اين سخن با رهى

 خنجر سرش بدگمانه ببّرد ب چو آيد بفرماى تا در زمان

 چو شد خشك همسايه را خواند پيش نبشت و نهاد از برش مهر خويش
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 بسى برمنش آفرين كرد نيز فراوانش بستود و بخشيد چيز

 ببر زود نزديك شاه جهان بدو گفت كين نامه اندر نهان

 نگر تا نباشى بر شهريار چو پاسخ كند زود نزد من آر

 ز رفتن پر انديشه بودش روان نامه مرد جوانازو بستد آن 

 كشيدم بدم ناچمان و چران همى گفت زندان و بند گران

 ازان گرم و تيمار و بدبختيم رهانيد يزدان ازان سختيم

 بجوش آمد اندر تنم مغز و خون كنون بازگردم سوى طيسفون

 پس از نامه شاه بگشاد بند ره بر نژنده زمانى همى بد ب

 ز كار جهان در شگفتى بماند آن نامه پهلوان را بخواند چو

 همى گفت كين مهترى را سزاست كه اين مرد همسايه جانم بخواست

 مگر ياد زين بد بخواب آمدش بخونم كنون گر شتاب آمدش

 بياسايد از رنج و آويختن ببيند كنون راى خون ريختن

 باد انباز گشتچنان بد كه با  پر انديشه دل ز ره بازگشت

 كسى را نديد اندر ان بارگاه چو نزديك آن نامور شد ز راه

 نه كهتر نه ياور نه شمشير و اسب خيمه در آيين گشسبه نشسته ب

 نگر تا چه پيش آردش روزگار دلش پر ز انديشه شهريار

 بدانست كو دست يازد بخون خيمه درونه چو همسايه آمد ب

 جهانجوى چندى برو البه كرد مرد بشمشير زد دست خونخوار

 نه من خواستم رفته جانت ز شاه بدو گفت كاى مرد گم كرده راه

 چه كردم كه بد كردن آراستى چنين داد پاسخ كه گر خواستى

 سر آمد بدو بزم و هم كارزار بزد گردن مهتر نامدار

 كه آگه نبد زان سخن لشكرش ز خيمه بياورد بيرون سرش

 بويژه كه دارد سوى جنگ روى نها بود نامجوىمبادا كه ت
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 همى تاخت تا پيش بهرام شد چو از خون آن كشته بدنام شد

 كجا بد سگاليده بد بر تنت بدو گفت اينك سر دشمنت

 نبد آگه از راى كم بيش تو كه با لشكر آمد همى پيش تو

 گيتى كه خواهد گريسته بدين سر ب بپرسيد بهرام كين مرد كيست

 جنگ از در شهرياره كه آمد ب بدو گفت آيين گشسب سوار

 بدان رفته بود از در پادشا بدو گفت بهرام كين پارسا

 بخواب اندرون سرش برداشتى كه با شاه ما را دهد آشتى

 كه بر تو بگريند زار انجمن تو بادافره يابى اكنون ز من

 نظاره بران لشكر و كشورش بفرمود دارى زدن بر درش

 دل مرد بد كار را بيدار كرد نگون بخت را زنده بر دار كرد

 بياورده بود از در شهريار سواران كه آيين گشسب سوار

 ز لشكر بسى پيش بهرام شد فرجام شده چو كار سپهبد ب

 مردانگى در جهان نو شدنده ب بسى نيز نزديك خسرو شدند

دمه پراگنده گردد بروز رمه شبانىچنان شد كه از بى  

 کور کردن گستهم و بندوی هرمزد را 

 ز آيين گشسب آنك بد نامدار چو آگاهى آمد بر شهريار

 نديدش كسى نيز با مى بدست ز تنگى در بار دادن ببست

 همى بود با ديدگان پر آب بر آمد ز آرام و ز خورد و خواب

 كه پرده فروهشت از بارگاه در بر سخن رفت چندى ز شاهه ب

 تخت بزرگى نهادست روىه ب يكى گفت بهرام شد جنگجوى

 همى سوى ايران گذارد سپاه دگر گفت خسرو ز آزار شاه

 همى هر كسى راى ديگر گرفت بماندند زان كار گردان شگفت
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 ازان پادشاهى بشد رنگ و بوى چو در طيسفون بر شد اين گفتگوى

 نفرينش بر آفرينگزيدند  سر بندگان پر شد از درد و كين

 جهان تنگ شد بر دل شاه بر سپاه اندكى بد بدرگاه بر

 كه تيره شد آن فّر شاهنشهى ببندوى و گستهم شد آگهى

 يكى را بران كار بگماشتند همه بستگان بند برداشتند

 ز جنگ آوران بر در شاه كيست كزان آگهى باز جويد كه چيست

 شدند رهبگشتند و بى ز فرمان ز كار زمانه چو آگه شدند

 بران سان كه هامون بر آيد بجوش شكستند زندان و بر شد خروش

 بماندند بيچاره زان داورى شهر اندرون هرك بد لشكرىه ب

 زره دار با لشكر و ساز خويش همى رفت گستهم و بندوى پيش

 سواران بدرگاه رفتند گرم يكايك ز ديده بشستند شرم

 درگاه شاه آمدنده دالور ب آمدندز بازار پيش سپاه 

 مجوييد آزرم شاه اندكى كه گر گشت خواهيد با ما يكى

 ازين پس مر او را مخوانيد شاه كه هرمز بگشتست از راى و راه

 بروبر كنيد آب ايران كبست باد افره او بيازيد دسته ب

 نشانيم بر گاه او شاه نو شما را بويم اندرين پيش رو

 شما را سپاريم ايران زمين پستى كنيد اندرينو گر هيچ 

 بيك سو خراميم با همرهان بس كنيم از جهان اىيكى گوشه

 آرام شاهه گرفتند نفرين ب بگفتار گستهم يك سر سپاه

 كجا دست يازد بخون پسر كه هرگز مبادا چنين تاجور

 هم آنگه زدند آتش اندر درش بگفتار چون شوخ شد لشكرش

 نزديك آن تخت با فّرهىه ب اندر ايوان شاهنشهىشدند 

 ز تختش نگونسار برگاشتند چو تاج از سر شاه برداشتند
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 شد آنگاه آن شمع رخشان سياه نهادند پس داغ بر چشم شاه

 ز گنج آنچ بد پاك برداشتند ورا همچنان زنده بگذاشتند

 دل اندر سراى سپنجى مبند چنينست كردار چرخ بلند

 ما بر سراى سپنجه برايد ب گنج بينيم ازو گاه رنجگهى 

 كآيد اندر شمار نگذشت آن سخ اگر صد بود سال اگر صد هزار

 نگويد سخن تا بدى نشنود كسى كو خريدار نيكو شود

 

 

 

 


