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 دو اسب فگندند مردى سبك بر آذر گشسبه چو گستهم و بندوى ب

 آگاهى نو شوده از ايران ب كه در شب بنزديك خسرو شود

 گذشته شبى تيره از ماه نو فرستاده آمد بر شاه نو

 جوان شد چو برگ گل شنبليد ز آشوب بغداد گفت آنچ ديد

 بگذرد دانشىتيزى ز بىه ب چنين گفت هر كو ز راه خرد

 شود زندگانيش ناسودمند د ز كردار چرخ بلندنترس

 خور و خواب در آتش آمد مرا گر اين بد كه گفتى خوش آمد مرا

 از ايران نكردم سراى نشست خون آخت دسته و ليكن پدر چون ب

 امسخن هرچ گويد نيوشنده امهم او را كنون چون يكى بنده

 بكردار آتش بيامد ز راه دل با سپاههم اندر زمان داغ

 رفت با نامور خيل خيلهمى  سپاهى بد از بردع و اردبيل

 همى تاخت چون باد با پور شاه از ارمينيه نيز چندى سپاه

 كه آمد خريدار تخت مهى بغداد زو آگهىه چو آمد ب

 جهانجوى از آرامشان كام يافت همه شهر ز آگاهى آرام يافت

 كسى را كه از مهترى بود بهر پذيره شدندش بزرگان شهر

 همان طوق زرين و پر مايه تاج نهادند بر پيشگه تخت عاج

 بنزد پدر رفت با باد سرد درده شهر اندرون رفت خسرو به ب

 كه هرگز نياسايد از كار كرد چه جوييم زين گنبد تيزگرد 

 

 پادشاهی خسروپرویز

 پادشاهی خسروپرویز سی و هشت سال بود  – 1بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ماهى دهده دريا به يكى را ب يكى را همى تاج شاهى دهد 

 نه آرام و خواب و نه جاى نهفت يكى را برهنه سر و پاى و سفت 

 بپوشد بديبا و خّز و حرير شهد و شير ۀيكى را دهد توش 

 دام هالك اندرنده تارك به ب سرانجام هر دو بخاك اندرند 

 نديدى ز گيتى چنين گرم و سرد اگر خود نزادى خردمند مرد 

 اگر كه بدى مرد اگر مه بدى نديدى جهان از بنه به بدى 

 آگاهى نو بريمبخواننده  كنون رنج در كار خسرو بريم 
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 برفتند هر كس كه بودش هنر چو خسرو نشست از بر تخت زر

 بر آن تاج نو گوهر افشاندند گرانمايگان را همه خواندند

 نيابد مگر مردم نيك بخت چنين گفت كاين تاج و تختموبد ه ب

 كه بيدادى آرد همه كاستى مبادا مرا پيشه جز راستى

 ز پيكار كردن سر ما تهيست ابا هر كسى راى ما آشتيست

 همين روشن و مايه ور بخت نو ز يزدان پذيرفتم اين تخت نو

 دهر كار بر ما سپاسى نهيه ب شما نيز دلها بفرمان دهيد

 و ديگر كشيدن سر از پادشا از آزردن مردم پارسا

 كه دودش بود سوى آن كس رسان سوم دور بودن ز چيز كسان

 بى مايه چيزى دلش برفروخته ب كسى را بسوخت گهكه درگاه و بى

 مر آن را پذيرنده باشد خرد دگر هرچ در مردمى در خورد

 انگشترىاگر تاج جويد گر  نباشد مرا با كسى داورى

 داده نگويد سخن با كسى جز ب كرا گوهر تن بود با نژاد

 نيازد بكردار آهرمنى نباشد شما را جز از ايمنى

 همى آفرين خواند بر تاج و گاه هر آن كس كه بشنيد گفتار شاه

 بسى آفرين بود بر بخت او برفتند شاد از بر تخت او

 همى كرد ياد همه شب ز هرمز سپهبد فرود آمد از تخت شاد

 

  

 پادشاهی خسروپرویز

 بر تخت نشستن خسرو  – 2بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بگوش آمد از دور بانگ خروس چو پنهان شد آن چادر آبنوس

 نهانش پر از درد و خسته جگر نزد پدره جهانگير شد تا ب

 همى بود پيشش زمانى دراز بناليد و بردش نمازچو ديدش 

 ز نوشين روان در جهان يادگار بختياربدو گفت كاى شاه نا

 بسوزن نخستى سرانگشت تو تو دانى كه گر بودمى پشت تو

 غم آمد ترا دل پر از خون مرا نگر تا چه فرمايى اكنون مرا

 پاسبان سرت اميكى بنده گر ايدونك فرمان دهى بر درت

 ببرم سر خويش در پيش شاه نجويم كاله و نخواهم سپاه

 همين روز سختى ز من بگذرد بدو گفت هرمزد اى پر خرد

 برين بر فزونى نخواهيم نيز مرا نزد تو آرزو بد سه چيز

 آواز شاده كنى گوش ما را ب يكى آنك شبگير هر بامداد

 كه از رزم ديرينه دارد نشان و ديگر سوارى ز گردنكشان

 سخن گويد و كرده باشد شكار بر من فرستى كه از كار زار

 كه از شهر ياران گزارد سخن دگر آنك داننده مرد كهن

 بدان درد و سختى سر آرد مرا نوشته يكى دفتر آرد مرا

 پرستنده و ناهمال تواند سيم آرزوى آنك خال تواند

 خشم بريشان برانى برين سوك چشمه نبينند زين پس جهان را ب

 مباد آنك بر چشم تو سوكوار بدو گفت خسرو كه اى شهريار

 

 پادشاهی خسروپرویز

 پوزش پدر خواستن خسرو  – 3بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  5
 

 
 

 

 كه بد خواه تو دور باد از جهان نباشد و گر چه بود در نهان

 كه بهرام چوبينه شد پهلوان روشن روانه و ليكن نگه كن ب

 سواران و گردان خنجرگزار سپاهست با او فزون از شمار

 گيتى نيابيم جاى نشسته ب گستهم يازيم دسته اگر ما ب

 كه بر شاه خواند گذشته سخن دگر آنك باشد دبير كهن

 بداند همان نيز آيين بزم رزمه سوارى كه پرورده باشد ب

 تو با درد پژمان مباش اندكى ازين هر زمان نو فرستم يكى

 ز گفتار و كردار نابخرديست مدان اين ز گستهم كاين ايزديست

 همان با خرد نيز پيوند باد خرسند باددل تو بدين درد 

 كس راز خويشه نكرد آشكارا ب بگفت اين و گريان بيامد ز پيش

 بدين داستان زد يكى هوشيار پسر مهربان تر بد از شهريار

 به از پير نستوه گشته كهن كه يار زبان چرب و شيرين سخن

 فرجام هم خاك دارد ببره ب هنرهنرمند گر مردم بى
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 چه آمد بران نامور شهريار چو بشنيد بهرام كز روزگار

 دو نرگس بباغ بمرد آن چراغ نهادند بر چشم روشنش داغ

 بپا اندر آمد سر و بخت اوى پسر بر نشست از بر تخت اوى

 پژمرد و انديشه اندر گرفته ب ازان ماند بهرام اندر شگفت

 هامون برنده درفش بزرگى ب بفرمود تا كوس بيرون برند

 پيكار خسرو ميان را ببسته ب بنه بر نهاد و سپه برنشست

 راند گستاخ تا نهروان همى سپاهى بكردار كوه روان

 غمى گشت زان تيز بازار اوى چو آگاه شد خسرو از كار اوى

 كه تا باز جويند كار جهان فرستاد بيدار كارآگهان

 ز لشكر همى كرد بايد درست بكار آگهان گفت راز از نخست

 و گر گردد اين كار ما با درنگ جنگه كه با او يكى اند لشكر ب

 بود بيشتر گر ميان سپاه در قبلگاهدگر آنك بهرام 

 برفتن كند هيچ راى شكار هنگام باره چگونه نشيند ب

 نبود آگه از كار و ز لشكرش برفتند كارآگهان از درش

 نهانى بر او فراز آمدند چو رفتند و ديدند و باز آمدند

 اگر نامدارست و گر كودكيست كه لشكر بهر كار با او يكيست

 بود يك زمان در ميان سپاه راهه لشكر براند بهرانگه كه 

 گهى بر چپ و گاه سوى بنه زمانى شود بر سوى ميمنه

 

 پادشاهی خسروپرویز 

 شدن بهرام چوبینه از کور شدن هرمزد و سپاه کشیدن به جنگ خسرو آگاهی  – 4بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بيگانگانشان نيايد نيازبه  رازه همه مردم خويش دارد ب

 همان در در و دشت جويد شكار باره بكردار شاهان نشيند ب

 همه دفتر دمنه خواند همى جز از رزم شاهان نراند همى

 كه كارى درازست ما را بپيش دستور خويشه چنين گفت خسرو ب

 دريا دل اژدها بشكنده ب چو بهرام بر دشمن اسپ افكند

 بياموخت از شهريار جهان دگر آنك آيين شاهنشهان

 چون او راى زن كس ندارد دبير سيم كش كليله است و دمنه وزير

 نج گشتيم جفتكه ما با غم و ر بندوى و گستهم گفته ازان پس ب

 رادمان ۀسپهدار ارميني چو گردوى و شاپور و چون انديان

 رزمساز ۀبزرگان فرزان رازه نشستند با شاه ايران ب

 كه اى سرفرازان و جنگ آوران چنين گفت خسرو بدان مهتران

 ز دانش يكى بر تنش جوشنست هر آن مغز كو را خرد روشنست

 شود موم ازان زخم پواِلد ترگ كس آن را نبّرد مگر تيغ مرگ

 راى جوانى جهان نسپرمه ب سال از شما كهترمه كنون من ب

 بران خستگيها پر آزار كيست كار چيست ۀبگوييد تا چار

 همه مغز را فّر و توشه بدى بدو گفت موبد انوشه بدى

 خرد را ببخشيد بر چار بهر چو پيدا شد اين راز گردنده دهر

 كه فّر و خرد پادشا را سزاست بهره پادشاستچو نيمى ازو 

 پادشا ۀسديگر پرستند مردم پارسا ۀدگر بهر

 خرد خويشتن زو ندارد نهان شاه جهانه چو نزديك باشد ب

 كه دانا ورا بهر دهقان شمرد ماند خرد يىكنون از خرد پاره

 نه آن را كه او نيست يزدان شناس خرد نيست با مردم ناسپاس

 كه گفتست بيدار مرد كهن بشنود شهريار اين سخناگر 
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 نويسم جز اين نيست آيين و فرّ  زره بدو گفت شاه اين سخن گر ب

 ديگرست ۀمرا در دل انديش سخن گفتن موبدان گوهرست

 بر دو پيكر شود هاسر نيزه كه چون اين دو لشكر برابر شود

 سپاهبرانم شوم پيش او بى نباشد مرا ننگ كز قلبگاه

 سپهدار بدنام خودكام را آواز بهرام راه بخوانم ب

 نوازمش بسيار و بستايمش يكى ز آشتى روى بنمايش

 كه چون او بدرگاه بر كه بود اگر خود پذيرد سخن به بود

 روى اندر آريم روىه سپه را ب وگر جنگ جويد منم جنگ جوى

 همداستانكجا گفت گشتند  همه كاردانان بدين داستان

 ورا شهريار زمين خواندند بزرگان برو آفرين خواندند

 ز تو دور بادا بد روزگار همى گفت هر كس كه اى شهريار

 بزرگى و ديهيم شاهنشهى ترا باد پيروزى و فّرهى

 شكست و جدايى مبيناد كس چنين گفت خسرو كه اين باد و بس

 هامون كشيده نو ب ۀسراپرد سپه را ز بغداد بيرون كشيد

 ازان رو سپهبد وزين روى شاه راهه دو لشكر چو تنگ اندر آمد ب

 گونبيفشاند زلف شب تيره خم اندرونه چو شمع جهان شد ب

 كه دارد ز بدخواه خود را نگاه طاليه بيامد ز هر دو سپاه

 همى تاخت سوزان دل و خشك لب چو از خنجر روز بگريخت شب

 بدان رزم خورشيد بد رهنماى سراى تبيره بر آمد ز هر دو

 كه تا بر نهادند ز آهن كاله گستهم و بندوى فرمود شاهه ب

 نهروان ۀهمى راند تا چشم چنين با بزرگان روشن روان

 كه آمد سپه بر دو پرتاب تير بهرام شد ناگزيره طاليه ب

 جهان ديدگان را بر خويش خواند چو بشنيد بهرام لشكر براند
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 خنيده سر افراز رويينه سم از بر ابلق مشك دمنشست 

 كه در زخم چون آتش ميغ بود سليحش يكى هندوى تيغ بود

 بدست چپش ريمن آذرگشسب چو برق درفشان همى راند اسپ

 برفتند پر كينه و پر ستيز سينه نيزچو آيين گشسب و يالن

 بران كين بهرام بسته ميان سه ترك دالور ز خاقانيان

 ببينيم دور از ميان سپاه پذيرفته هر سه كه چون روى شاه

 بياريم و آسوده شد لشكرت اگر بسته گر كشته او را برت

 ميان اندرون نهروان روان ز يك روى خسرو دگر پهلوان

كه تا پهلوان چون رود نزد شاه نظاره بران از دو رويه سپاه   
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 گشاده يكى روى و ديگر دژم رسيدند بهرام و خسرو بهم

 فريدون يل بود با فّر و تاج نشسته جهاندار بر خنگ عاج

 اندرون رهنماىچو گردوى پيش  ز ديباى زربفت چينى قباى

 چو خّراد برزين زّرين كاله چو بندوى و گستهم بر دست شاه

 کمرنه ياقوت پيدا نه زّرين  همه غرقه در آهن و سيم و زر

 شد از خشم رنگ رخش ناپديد چو بهرام روى شهنشاه ديد

 بدنشان ۀكه اين روسپى زاد ازان پس چنين گفت با سركشان

 توانگر شد و رزمگه بركشيد رسيدمردى ه ز پستى و كندى ب

 بزودى سر آرم بدو بر جهان بياموخت آيين شاهنشهان

 كه تا كيست زيشان يكى نامور ببينيد لشكرش را سر بسر

 روى اندر آرند روىه كه با من ب سوارى نبينم همى رزم جوى

 تگ اسپ و شمشير و گرز نبرد ببيند كنون كار مردان مرد

 خروش يالن بر ده و دار و گير باران تيرهمان زخم گوپال و 

 چو من با سپاه اندر آيم ز جاى آوردگه پيل پاىه ندارد ب

 هژبر دالور گريزان شود ز آواز من كوه ريزان شود

 بيابان سراسر پر از خون كنيم خنجر بدريا بر افسون كنيمه ب

 تو گفتى شد آن باره پّران هماى بگفت و بر انگيخت ابلق ز جاى

 بدو مانده بد لشكر اندر شگفت يكى تنگ آوردگاهى گرفت

 

 پادشاهی خسروپرویز

 خسروپرویز با بهرام چوبینه به همدیگررسیدن   – 5بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همى بود بر پيش فرخ جوان ز آوردگه شد سوى نهروان

 همه بسته بر جنگ خسرو ميان تنى چند با او ز ايرانيان

 ز بهرام چوبين كه دارد نشان چنين گفت خسرو كه اى سركشان

 ابلق ميان سپاهنگه كن بران مرد  بدو گفت گردوى كاى شهريار

 همى راند ابلق ميان سپاه قبايش سپيد و حمايل سياه

 بدانستش آغاز و فرجام را جهاندار چون ديد بهرام را

 نشسته بران ابلق سرفراز چنين گفت كان دودگون دراز

 نبردست هرگز بنيكى گمان بدو گفت گردوى كآرى همان

 آرد درشتبپرسى سخن پاسخ  چنين گفت كز پهلو كوژ پشت

 دل آگنده دارد تو گويى بخشم همان خوك بينى و خوابيده چشم

 كجا در جهان دشمن ايزدست بديده نديدى مر او را بدست

 فرمانبرىه نيابد كس او را ب نبينم همى در سرش كهترى

 كه بگشايم اين داستان از نهفت ازان پس به بندوى و گستهم گفت

 نزد خر آره تو بار گران را ب باركه گر خر نيايد بنزديك 

 كجا بيند او راه گيهان خديو چو بفريفت چوبينه را نّره ديو

 نيايدش كار بزرگان پسند هر آن دل كه از آز شد دردمند

 بدلش اندرون داد را جاى نيست جز از جنگ چوبينه را راى نيست

 بنه نگه كرد بايد ز سر تا ب چو بر جنگ رفتن بسى شد سخن

 بدان سر دگر لشكر افروز كيست كه داند كه در جنگ پيروز كيست

 پرخاش بهرام يل مهترىه ب برين گونه آراسته لشكرى

 سپاهى بكردار درنده گرگ دژاگاه مردى چو ديو سترگ

 نباشد مرا ننگ زين داستان گر ايدونك باشيم همداستان

 كنمازان به كه در جنگ سستى  بپرسش يكى پيش دستى كنم
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 نو آيين بديهاش گردد كهن اگر زو بر اندازه يابم سخن

 سپاسى ز دادن بدو بر نهم ز گيتى يكى گوشه او را دهم

 برين رزمگه جستن آهنگ ما همه آشتى گردد اين جنگ ما

 تاج بندى بود گمانخرد بى مرا ز آشتى سودمندى بود

 ازو شاد باشد دل پارسا چو بازارگانى كند پادشا

 انوشه بدى تا بود روزگار بدو گفت گستهم كاى شهريار

 تو داناترى هرچ بايد بكن همى گوهر افشانى اندر سخن

 تو پر مغزى و او پر از باد سر تو پر دادى و بنده بيدادگر

 خرامان بيامد بپيش سپاه چو بشنيد خسرو بپيمود راه

 رزم سور ۀهمى جست هنگام بپرسيد بهرام يل را ز دور

 چگونست كارت بدشت نبرد بهرام گفت اى سر افراز مرده ب

 اىهمان تخت و ديهيم را مايه اىتو درگاه را همچو پيرايه

 چو شمع درخشنده هنگام بزم هنگام رزمه ستون سپاهى ب

 مداراد دارنده باز از تو دست جهانجوى گردى و يزدان پرست

 ترابخوبى بسيجيده كار  روزگار ترا امسگاليده

 ز ديدار تو رامش جان كنم ترا با سپاه تو مهمان كنم

 كنم آفريننده را بر تو ياد داده سپهدار ايرانت خوانم ب

 تيز تگ را سپرد ۀعنان بار سخنهاش بشنيد بهرام گرد

 همى بود پيشش زمانى دراز هم از پشت آن باره بردش نماز

 به روزگاركه من خرمم شاد و  چنين داد پاسخ مر ابلق سوار

 نه بيداد دانى ز شاهى نه داد ترا روزگار بزرگى مباد

 ورا مرد بدبخت يارى كند االن شاه چون شهريارى كند

 امبنّوى كمنديت ماليده امترا روزگارى سگاليده
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 خم كمنده دو دستت ببندم ب بزودى يكى دار سازم بلند

 ببينى ز من تلخى روزگار بياويزمت زان سزاوار دار

 رخساره شد چون گل شنبليده ب چو خسرو ز بهرام پاسخ شنيد

 نگويد چنين مرد يزدان شناس چنين داد پاسخ كه اى ناسپاس

 هنگام سوره تو دشنام سازى ب چو مهمان بخوان تو آيد ز دور

 نه آن سواران گردنكشان نه آيين شاهان بود زين نشان

 سال صد بار سىاگر بشمرى  نه تازى چنين كرد و نه پارسى

 بگرد در ناسپاسى مگرد ازين ننگ دارد خردمند مرد

 برين گونه بر ديو پاسخ دهد چو مهمانت آواز فرخ دهد

 كه سرگشته بينمت بر راى خويش بترسم كه روز بد آيدت پيش

 ست جاويد و فرمانرواسته كه زند ترا چاره بر دست آن پادشاست

 اندر نكوهش دل اندر هراستن  گنهكار يزدانى و ناسپاس

 وم دانى همىز گوهر بيك س   مرا چون االن شاه خوانى همى

 زيباست بر من كاله مهىه ن شاهنشهىه مگر ناسزايم ب

 كرا دانى از من سزاوارتر چو كسرى نيا و چو هرمز پدر

 بگفتار و كردار چون بيهشان ورا گفت بهرام كاى بد نشان

 سرشتت بد و داستانت كهن سخننخستين ز مهمان گشادى 

 نه فرزانه مردى نه جنگى سوار ترا با سخنهاى شاهان چه كار

 بندگان كمترى ۀهم از بند االن شاه بودى كنون كهترى

 نه شاهى نه زيباسرى از مهان كس توى در جهان كارترگنه

 نمانم كه پى بر نهى بر زمين بشاهى مرا خواندند آفرين

 نزيبد ترا شاهى و مهترى كه بد اخترىدگر آنك گفتى 

 كه هرگز مبادى تو در پيش گاه ازان گفتم اى ناسزاوار شاه
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 بكوشند و بيخت ز بن بر كنند كه ايرانيان بر تو بر دشمنند

 سپارند پس استخوانت بسگ بدّرند بر تن بر پوست و رگ

 تند و برتر منش اىچرا گشته بدو گفت خسرو كه اى بد كنش

 ترا نه در آغاز بود اين سرشت كه آهوست بر مرد گفتار زشت

 خنك نامور كو خرد پرورد ز مغز تو بگسست روشن خرد

 زبانش بگفتار گردد دراز هر آن ديو كايد زمانش فراز

 تندى تبه گردد و ناتوانه ب نخواهم كه چون تو يكى پهلوان

 افسون كنىنجوشى و بر تيزى  سزد گر ز دل خشم بيرون كنى

 خرد را بدين ياد بنياد كن دادگر ياد كن ۀز دارند

 كه گر بنگرى برتر از بيستون يكى كوه دارى بزير اندرون

 بار آمدىه ب برمغيالن بى گر از تو يكى شهريار آمدى

 ببينيم تا راى يزدان بچيست ترا دل پر انديشه مهتريست

ختت اين بدتنى  چنين كيش آهرمنىترا با  ندانم كه آم 

 بگفتار مرگ تو جويد همى هران كاين سخن با تو گويد همى

 ز سر بر گرفت آن بها گير تاج بگفت و فرود آمد از خنگ عاج

 ز يزدان دلش پر ز اميد كرد بناليد و سر سوى خورشيد كرد

 بره درخت اميد از تو آيد ب چنين گفت كاى روشن دادگر

 كزين ننگ بر تاج بايد گريست بنده كيستتو دانى كه بر پيش اين 

 همى گفت با داور پاك راز جاى نمازه و زان جا سبك شد ب

 بخواهد شدن تا نبندم ميان گر اين پادشاهى ز تخم كيان

 نخواهم خورش جز ز شير دده آتشكدهه پرستنده باشم ب

 بگاه پرستش بپوشم گليم گنج اندرون زّر و سيمه ندارم ب

 پرستنده و ايمن و داد و راست نك اين پادشاهى مراستگر ايدو
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 به بنده مده تاج و گاه مرا تو پيروز گردان سپاه مرا

 بيارم دمان پيش آذر گشسب اگر كام دل يابم اين تاج و اسپ

 همين جامه زّر گوهر نگار همين ياره و طوق و اين گوشوار

 الژوردفشانم برين گنبد  همان نيز ده بدره دينار زرد

 درم چون شوم بر جهان شهريار پرستندگان را دهم ده هزار

 بپيش من آرد كسى دستگير ز بهراميان هرك گردد اسير

 دل موبد و هيربد خوش كنم فرخ آتش كنم ۀپرستند

 بود راست ایستمديده گوينده بگفت اين و ز خاك بر پاى خاست

 آواز كردبهرام چوبينه ه ب ز جاى نيايش بيامد چو گرد

 خرد دور و دور از تو آيين و فر ديونر ۀكه اى دوزخى بند

 كزين گونه چشم ترا كرد كور ستمگاره ديويست با خشم و زور

 ز ديوان كنون آفرين يافتى بجاى خرد خشم و كين يافتى

 يكى دوزخى بوستانى نمود ترا خارستان شارستانى نمود

 روشنايى ببردز جان و دلت  چراغ خرد پيش چشمت بمرد

 كه اندر بلندى نمودت نشيب نبودست جز جادوى پر فريب

 كه برگش بود زهر و بارش كبست بشاخى همى يازى امروز دست

 نباشد بجوينده بر آفرين نجستست هرگز تبار تو اين

 نيارى ز گرگين ميالد ياد ترا ايزد اين فّر و برزت نداد

 نابودنيها گمانى مبره ب ايا مرد بدبخت و بيدادگر

 نپّرد عقاب از بر آفتاب كه خرچنگ را نيست پر عقاب

 سپاهكه گر من بيابم ترا بى تخت و كالهه يزدان پاك و به ب

 ندارمت رنجه ز گرد نبرد اگر برزنم بر تو بر باد سرد

 پيروزگر باز هشتيم پشته ب سخنها شنيديم چندى درشت
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 مبادا كه در زير دستى زيم اگر من سزاوار شاهى نيم

 ريمن ديو ساز خردكه اى بى چنين پاسخش داد بهرام باز

 كه هرگز نزد بر كسى باد سرد پدرت آن جهاندار دين دوست مرد

 بخوارى ز تخت اندر انداختى چنو مرد را ارج نشناختى

 خردمند و بيدار خواهى بدن پس او جهاندار خواهى بدن

 نبينى ز نيكى دهش جز بدى ايزدىتو ناپاكى و دشمن 

 زمان و زمين زو بفرياد بود گر ايدونك هرمزد بيداد بود

 ايران و توران شده پادشاه ب تو فرزند اويى نباشد سزا

 بس كه دورى ز بخت يىيكى دخمه ترا زندگانى نبايد نه تخت

 دگر كاندر ايران منم شهريار هم ان كين هرمز كنم خواستار

 كه از راستان گشت همداستان تازه كن بر من اين داستانكنون 

 كسى كو نهد نيز فرمان دهى كه تو داغ بر چشم شاهان نهى

 ز خورشيد تا برج ماهى مراست ازان پس بيابى كه شاهى مراست

 كه باشد بدرد پدر بنده شاد بدو گفت خسرو كه هرگز مباد

 چند بايد فزود سخن بر سخن نوشته چنين بود و بود آنچ بود

 كه گر مرگت آيد نيابى كفن تو شاهى همى سازى از خويشتن

 يكى خسروى بآرزو و نارسان بدين اسپ و برگستوان كسان

 يكى شهريارى ميان پر ز باد نه خان و نه مان و نه بوم و نژاد

 نگيرى بر تخت شاهى فروغ بدين لشكر و چيز و نامى دروغ

 جهانجوى و با گرزهاى گران كنداورانز تو پيش بودند 

 نه اندر خور تخت و افسر بدند نجستند شاهى كه كهتر بدند

 چشمه همى آب خشم اندر آرى ب خشمه همى هر زمان سر فرازى ب

 زمانه بخشم آردت هر زمان بجوشد همى بر تنت بدگمان
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 دگر از هنر و ز نژاد آفريد جهاندار شاهى ز داد آفريد

 آزارترخرد دارتر هم بى كس دهد كو سزاوارتربدان 

 كجا بر من از كارت آزرده بود االن شاه ما را پدر كرده بود

 بزرگى و تخت و كاله مهى كنون ايزدم داد شاهنشهى

 آشكار و نهان ۀشناسند پذيرفتم اين از خداى جهان

 كجا داشت تاج پدر يادگار بدستورى هرمز شهريار

 بزرگان و كار آزموده ردان هنر بخرداناز ان نامور پر 

 خرد يافته پير سر زرد هشت بدان دين كه آورده بود از بهشت

 گشتاسپ داده پذيرفت زان پس ب لهراسپ داده كه پيغمبر آمد ب

 دگر آنك ازو يافتستيم گنج هر انكس كه ما را نمودست رنج

 مننداگر دشمن ار نيك خواه  همه يك سر اندر پناه منند

 نخوانيم كس را مگر پارسا همه بر زن و زاده بر پادشا

 بجايى كه درويش باشد نهان ز شهرى كه ويران شد اندر جهان

 پراگنده و مردم خويش را توانگر كنم مرد درويش را

 پر از مردم و چارپايان و كشت همه خارستانها كنم چون بهشت

 مرگ نبود نهان كه نامم پس از بمانم يكى خوبى اندر جهان

 بازو كنيمه بسنجيم و نيرو ب بياييم و دل را ترازو كنيم

 زمين و زمانه بدو شاد بود چو هرمز جهاندار و باداد بود

 كاله و كمر يافت و هم بخت يافت از پدر تخت يافت گمانپسر بى

 كه جستى نخستين ز هرمز نبرد تو اى پر گناه فريبنده مرد

 وگر تنبل و مكر و دستان تو بفرمان تونبد هيچ بد جز 

 كنم بر تو خورشيد روشن سياه گر ايزد بخواهد من از كين شاه

 چو من ناسزايم سزاوار كيست كنون تاج را در خور كار كيست
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 سزا آن بود كز تو شاهى ببرد بدو گفت بهرام كاى مرد گرد

 و گيركه اشكانيان را بدى دار  چو از دخت بابك بزاد اردشير

 مشته نيرو شد و تختش آمد به ب نه چون اردشير اردوان را بكشت

 سر تاج ساسانيان سرد گشت كنون سال چون پانصد بر گذشت

 سر و كار با بخت پيروز ماست كنون تخت و ديهيم را روز ماست

 سپاه و كاله تو و تخت تو چو بينيم چهر تو و بخت تو

 آشفته شيرى كه گردد ژيانچو  بيازم بدين كار ساسانيان

 سر تخت ساسانيان بسپرم ز دفتر همه نامشان بسترم

 اگر بشنود مرد داننده راست بزرگى مر اشكانيان را سزاست

 كه اى بيهده مرد پيكار جوى چنين پاسخ آورد خسرو بدوى

 بخواهد شدن تو كيى در جهان اگر پادشاهى ز تخم كيان

 دو رويند و ز مردمى بر چيند كيندهمه رازيان از بنه خود 

 كه شد با سپاه سكندر يكى نخست از رى آمد سپاه اندكى

 گرفتند ناگاه تخت كيان ميان را ببستند با روميان

 كزو تيره شد تخم اسفنديار ز رى بود ناپاكدل ماهيار

 كينه يكايك كمر بر ميانه ب ازان پس ببستند ايرانيان

 ايران رسيد آن گزنده از يشان ب پسندنيامد جهان آفرين را 

 نهاد آن زمان داور دستگير كاله كيى بر سر اردشير

 و دينار بود گنجاگر چند بى تاج كيان او سزاوار بوده ب

 سخن گفتن ما همه باد گشت كنون نام آن نامداران گذشت

 جهان را بنّوى جهاندار كيست كنون مهترى را سزاوار كيست

 كه بيخ كيان را ز بن بر كنم بهرام جنگى منمبدو گفت 

 كه داننده ياد آرد از باستان چنين گفت خسرو كه آن داستان
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 سليح بزرگى نبايد سپرد ردو خ   راهكه هرگز بنادان و بى

 كه دارنده زان چيز گشتست مست كه چون باز خواهى نيايد بدست

 بنه نشانى ب رابنانكه گر بى چه گفت آن خردمند شيرين سخن

 بگرد در ناسپاسان مگرد بفرجام كار آيدت رنج و درد

 ز بد گوهر آمد ترا بد كنش دالور شدى تيز و برتر منش

 شدى مهتر اندر زمين كشان ترا كرد ساالر گردنكشان

 سرت مست شد بازگشتى ز راه بران تخت سيمين و آن مهر شاه

 سيمين ترا دام گشت همان تخت كنون نام چوبينه بهرام گشت

 سپهبد بدى شاه خواهى شدن بران تخت بر ماه خواهى شدن

 بر آنم كه با ديو گشتى تو جفت سخن زين نشان مرد دانا نگفت

 نزيبد همى بر تو جز سرزنش بدو گفت بهرام كاى بدكنش

 همى ناسزا خوانى اين پيشگاه تو پيمان يزدان ندارى نگاه

 سخن زين نشان كى بود در نهان جهاننهى داغ بر چشم شاه 

 دل با مننده بگفتار با تو ب همه دوستان بر تو بر دشمنند

 همان كاندر ايران و چين لشكرست بدين كار خاقان مرا ياورست

 نمانم كزين پس بود نام كى رىه بزرگى من از پارس آرم ب

 كنم تازه آيين ميالد را بر افرازم اندر جهان داد را

 چو جنگ آورم آتش سركشم از تخمه نامور آرشممن 

 هم آن آتش تيز بر زين منم نبيره جهانجوى گرگين منم

 كه نه تخت ماند نه مهر و كاله ايران بران راى بد ساوه شاهه ب

 نه نوروز ماند نه جشن سده كند با زمين راست آتشكده

 برين بوم تا من ببستم ميان همه بنده بودند ايرانيان

 برو چار صد بار بشمر هزار تو خودكامه را گر ندانى شمار
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 كه گفتى كه بر راه بر جاى نيست ز پيالن جنگى هزار و دويست

 من از پس خروشان چو ديو سترگ هزيمت گرفت آن سپاه بزرگ

 خيره نجويد نشست مهانه ب در جهان هنرچنان دان كه كس بى

 تخت عاج آيد از خنجرمهمى  همى بوى تاج آيد از مغفرم

 روى زمين آورده ز تختت ب اگر با تو يك پشه كين آورد

 رىه چرا ياد گرگين نگيرى ب بدو گفت خسرو كه اى شوم پى

 بزرگى و اورنگ و بختش نبود كه اندر جهان بود و تختش نبود

 فرو مايه بد در ميان مهان ندانست كس نام او را در جهان

 بشاه زمانه نشان تو داد مهران ستادبيامد گرانمايه 

 شد آن روز بر چشم تو ناپديد ز خاك سياهت چنان بركشيد

 درفش تهمتن درفشان چو ماه ترا داد گنج و سليح و سپاه

 ويرانى آرند تركان چينه ب نبد خواست يزدان كه ايران زمين

 ابر بلنده كالهت بر آمد ب تو بودى بدين جنگشان يارمند

 كه آن پادشا را شود كار راست چرخ گردان بخواست ۀدارندچو 

 كه هرگز نديدى بهى و مهى تو زان مايه مر خويشتن را نهى

 بخواهد شدن تو چه بندى ميان گرين پادشاهى ز تخم كيان

 كه تيره كند بخت شاهنشهان چو اسكندرى بايد اندر جهان

 جز اندر مغاكمبادى بگيتى  تو با چهره ديو و با رنگ خاك

 كه شد روز بر شاه ايران كبود و كاركرد تو بود راهىز بى

 ز گيتى مرا خواستى كرد كم نوشتى همان نام من بر درم

 اىبرترين پايه رهانهم از بى اىبدى را تو اندر جهان مايه

 تو باشى بران گيتى آويخته هران خون كه شد در جهان ريخته

 كه جويى همى روز در آفتاب بخواب نيابى شب تيره آن را
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 همه روزگارت بكّژى مبر ايا مرد بدبخت بيدادگر

 خردمندى و راستى پيشه كن ز خشنودى ايزد انديشه كن

 زمانه دم ما همى بشمرد كه اين بر من و تو همى بگذرد

 بكّژى چرا دل بياراستى كه گويد كه كّژى به از راستى

 يكى بهر ازين پادشاهى تراست تراستچو فرمان كنى هرچ خواهى 

 تن آسان و دور از بد بدگمان بدين گيتى اندر بزى شادمان

 رنجه گه بازگشتن نباشى ب و گر بگذرى زين سراى سپنج

 كه زردشت گويد بزند اندرون نشايد كزين كم كنيم از فزون

 ز يزدان ندارد بدل بيم و باك كه هر كس كه برگردد از دين پاك

 چو پندش نباشد ورا سودمند بسالى همى داد بايدش پند

 راهه فكندن تن پر گناهش ب ببايدش كشتن بفرمان شاه

 ببايدش كشتن هم اندر زمان چو بر شاه گيتى شود بدگمان

 همين جستن بخت وارون تو خون تو گمانبريزند هم بى

 وگر بگذرى جايت آتش بود كنون زندگانيت ناخوش بود

 سر از شاه و ز داد يزدان كشان دير مانى برين هم نشانو گر 

 ز گفتار ناخوب و كردار خويش پشيمانى آيدت زين كار خويش

 بگوييم كه تا تو شوى تن درست تو بيمارى و پند داروى تست

 سخن گوى تا ديگر آرم پزشك و گر چيره شد بر دلت كام و رشك

 از دلت بسترد مگر آز تاج پزشك تو پندست و دارو خرد

 گنج سركش شدى ۀو ز انديش بپيروزى اندر چنين كش شدى

 ز ديو و ز جادو جهان پر هراس شنيدى كه ضحاك شد ناسپاس

 فريدون فرخنده با او چه كرد چو زو شد دل مهتران پر ز درد

 بدل زنده و مردگان منند سپاهت همه بندگان منند
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 سر از داد برتافتندبدين سان  ز تو لختكى روشنى يافتند

 دل جنگيان پر مدارا كنم چو من گنج خويش آشكارا كنم

 بر آن بر نهادند يك سر سپاه چو پيروز گشتى تو بر ساوه شاه

 چو از خواسته سير گشتند و مست كه هرگز نبينند زان پس شكست

 و باك بيمشوند اين دليران بى نبايد كه بر دست من بر هالك

 همه نامداران و كنداوران جنگى سپاهى گران تو خواهى كه

 تخت مهىه شكست اندر آيد ب شود بوم ايران از يشان تهى

 سر آيد مگر بر من اين گفت و گوى كه بد شاه هنگام آرش بگوى

 منوچهر بد با كاله و سپاه بدو گفت بهرام كان گاه شاه

 جهانچو دانى كه او بود شاه  بدو گفت خسرو كه اى بدنهان

 بفرمان و رايش سر افكنده بود ندانى كه آرش ورا بنده بود

 تو از تخم ساسانى اى بد نژاد بدو گفت بهرام كز راه داد

 نه بابك شبانى بدو داده بود كه ساسان شبان و شبان زاده بود

 نه از تخم ساسان شدى بر منش بدو گفت خسرو كه اى بدكنش

 گفتن كژ نباشد هنرسخن  دروغست گفتار تو سربسر

 نه از تخم ساسان رسيدى بنان بنانتو از بد تنان بودى و بى

 شبانى ز ساسان نگردد نهان بدو گفت بهرام كاندر جهان

 ساسان سپرده نه تاج بزرگى ب ورا گفت خسرو كه دارا بمرد

 نيايد ز گفتار بيداد داد اگر بخت گم شد كجا شد نژاد

 بجويى همى تخت شاهنشهى اين فرهىبدين هوش و اين راى و 

 سوى لشكر خويش بنهاد روى بگفت و بخنديد و برگشت ز وى

 كه ارغنده بودند بر سان گرگ ز خاقانيان آن سه ترك سترگ

 كه ما روز جنگ از پى نام را كجا گفته بودند بهرام را
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 بنزد تو آريم پيش سپاه اگر مرده گر زنده باالى شاه

 دالور ب د و تند و ناباك بود سوارى كه ناپاك بوداز يشان 

 كمندى بباز و درون شست خم همى راند پرخاش جوى و دژم

 همى بود يازان بپرمايه تاج چو نزديكتر گشت با خنگ عاج

 سر تاج شاه اندر آمد ببند بينداخت آن تاب داده كمند

 سر شاه را زان نيامد گزند يكى تيغ گستهم زد بر كمند 

 تير از هوا روشنايى ببرده ب كمان را بزه كرد بندوى گرد

 كه جز خاك تيره مبادت نهفت بدان ترك بدساز بهرام گفت

 نديدى مرا پيش او بر بپاى كه گفتت كه با شاه رزم آزماى

 روانش پر از درد و تن پر گداز لشكرگه خويش بازه پس آمد ب
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 برادرش پر درد زان رزمگاه چو خواهرش بشنيد كامد ز راه

 بياورد فرمانبرى چادرش بينداخت آن نامدار افسرش

 تيره رواندلش خسته از درد و  بيامد بنزد برادر دمان

 چگونه شدى پيش خسرو بگوى بدو گفت كاى مهتر جنگجوى

 مگردان تو در آشتى راى كند گر او از جوانى شود تيز و تند

 كه او را ز شاهان نبايد شمرد بخواهر چنين گفت بهرام گرد

 يىنه دانا سرى گر درخشنده يىنه جنگى سوارى نه بخشنده

 هنرمند بايد تن شهريار هنر بهتر از گوهر نامدار

 كه اى پر هنر مهتر نامجوى چنين گفت داننده خواهر بدوى

 پيش آورى تندى و بد خوىه ب ترا چند گويم سخن نشنوى

 كه باشد سخن گفتن راست تلخ بلخ گوىنگر تا چه گويد سخن

 همه راستيها گشاد از نهفت هر آنكس كه آهوى تو با تو گفت

 ز گيتى چو برداشتى بهر خويش شهر خويشمكن راى ويرانى 

 كجا بهره بودش ز دانش بسى برين بر يكى داستان زد كسى

 بيك باره گم كرد گوش و بروى كه خر شد كه خواهد ز گاوان سروى

 نبود از تبارت كسى تاجور نكوهش مخواه از جهان سربسر

 نبودى من از داغ تيره روان اگر نيستى در ميان اين جوان

 نهاده تو اندر ميان پيش پاى پدر زنده و تخت شاهى بجاى

 

 پادشاهی خسروپرویز

 پند دادن گردیه برادر خود بهرام را   – 6بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 هميشه دو چشمم پر از خون بود ندانم سرانجام اين چون بود

 گل زهر خيره ببويى همى جز از درد و نفرين نجويى همى

 همه نام بهرام دشنام گشت چه گويند چوبينه بدنام گشت

 بزندان بوددوزخ ه روانت ب برين نيز هم خشم يزدان بود

 كه بد در جهان مر ترا خواستار نگر تا جز از هرمز شهريار

 بدست آمد و بر نهادى كاله هم آن تخت و آن كاله ساوه شاه

 بجويى كنون گاه شاهنشهان چو زو نامور گشتى اندر جهان

 مباش اندرين تاجور ناسپاس همه نيكويها ز يزدان شناس

 هنرمند بودى منى فش مشو رزمى كه كردى چنين كش مشوه ب

 يزدان گنهگار گردى همىه ب بدل ديو را يار كردى همى

 بگفتار آذر گشسب پليد چو آشفته شد هرمز و بر دميد

 نبد بنده را روزگار نبرد ترا اندرين صبر بايست كرد

 ز بردع بيامد پسر كينه جوى چو او را چنان سختى آمد بروى

 وى آراستن گاه نو بكام ببايست رفتن بر شاه نو

 نديدى دلت جز به روزگار نكردى جوان جز براى تو كار

 چرا كردى آهنگ اين تاج و تخت تن آسان بدى شاد و پيروز بخت

 بجايند شاهان برنا و پير تو دانى كه از تخمه اردشير

 ايران كه خواند ترا شهرياره ب شمارابا گنج و با لشكر بى

 ايران نگاهه توانست كردن ب سپاهاگر شهريارى بگنج و 

 ايران زمينه كه آورد لشكر ب نبودى جز از ساوه ساالر چين

 بد او ز ايران و توران بگاشت ترا پاك يزدان بر و بر گماشت

 زمين كرد و هم آسمان آفريد جهاندار تا اين جهان آفريد

 نزد پيش او شير درنده گام نديدند هرگز سوارى چو سام
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 بپا اندر آورد راى پدر نوذر شد از بخت بيدادگرچو 

 همان تخت پيروزه آراستند همه مهتران سام را خواستند

 كه جان سپهبد كند تاج ياد بران مهتران گفت هرگز مباد

 سر تخت نوذر كاله منست كه خاك منوچهر گاه منست

 نيابد مگر مرد پيروز بخت بدان گفتم اين اى برادر كه تخت

 خردمند و روشن دل و پر ز داد دارد كفى راد و فّر و نژادكه 

 كه اندر دلت شد خرد ناپديد ندانم كه بر تو چه خواهد رسيد

 برين راستى پاك يزدان گواست بدو گفت بهرام كاينست راست

 دل و مغز من پر ز تيمار گشت و ليكن كنون كار ازين در گذشت

 مرگ اندر آيد بپوالد ترگكه  مرگه اگر مه شوم گر نهم سر ب
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 چو بگذشت شاد از پل نهروان و زان روى شد شهريار جوان

 سزاوار بر تخت شاهى نشاند ز لشكر بخواند همه مهتران را

 جهان ديده و كاركرده سران چنين گفت كاى نيكدل سروران

 جز از آزمايش نه اندر خورست بشاهى مرا اين نخستين سرست

 وگر چند هستيم نيكى شناس بجاى كسى نيست ما را سپاس

 كه چندين غم و رنج بايد فزود شما را ز ما هيچ نيكى نبود

 ايدبسى شور و تلخ جهان ديده ايدپرستيدهنياكان ما را 

 نهان دارم از لشكر آواز خويش بخواهم گشادن يكى راز خويش

 نبايد كه بيرون برند از ميان ايرانيانه سخن گفتن من ب

 شود چون بگويند پيش سپاه من تباه ۀكزين گفتن انديش

 جنگ اندر انداختنه سپه را ب تاختن اممن امشب سگاليده

 سواريست اسپ افگن و كار كن در سخن امكه بهرام را ديده

 شمشير ترساندمه گرز و به ب داندم خردهمى كودكى بى

 رزم اندرون بيم بيرون كنمه ب نداند كه من شب شبيخون كنم

 چو شب تيره گردد نسازم درنگ جنگه اگر يار باشيد با من ب

 اين گيسوى مشكبوىبيفشاند  عنبر شب تيره روىه چو شويد ب

 چنگه همه گرز و خنجر گرفته ب شما برنشينيد با ساز جنگ

 كه يك تن نگردد ز فرمان شاه بران بر نهادند يك سر سپاه

 

 پادشاهی خسروپرویز

 سگالش خسروپرویز با سپهداران و موبدان خود  – 7بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ز بيگانه مردم بپردخت جاى چو خسرو بيامد بپرده سراى

 جهان ديده و گرد گردوى را بياورد گستهم و بندوى را

 كه با او مگر يار باشند و جفت همه كارزار شبيخون بگفت

 چرايى چنين ايمن از روزگار بدو گفت گستهم كاى شهريار

 ز دلها مگر مهر بيرون كنى تو با لشكر اكنون شبيخون كنى

 ابا او همه يك دل و يك تنند سپاه تو با لشكر دشمنند

 مغز اندرون كى بود كيمياه ب ز يك سو نبيره ز يك سو نيا

 همه پاك بسته يك اندر دگر و ز ان سو پدر ازين سو برادر

 بدين آرزو كام دشمن مخار پدر چون كند با پسر كارزار

 چو گفتى كنون كار گردد تباه نبايست گفت اين سخن با سپاه

 گذشته همه باد گردد بدشت بدو گفت گردوى كاين خود گذشت

 سر مرد بينا نپيچد ز راه توانايى و كام و گنج و سپاه

 ممان تا شود گنج و لشكر به الش بدين رزمگه امشب اندر مباش

 وزين ساختن در نهان ساز ما كزين راز ما گمانمكه من بى

 نبايد كه تو سر بدشمن دهى بدان لشكر اكنون رسيد آگهى

 بدل راى او سودمند آمدش چو بشنيد خسرو پسند آمدش

 نيك و بد يارمندكه باشند بر  گزين كرد زان سركشان مرد چند

 چو شاپور و چون انديان دلير زين و گستهم شيرچو خرادبر

 چو نستود لشكركش نيوسوز چو بندوى خراد لشكر فروز

 سپه را همى ديد خسرو ز دور تلى بود پر سبزه و جاى سور
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 بزرگان برفتند با او و خرد و زين روى بنشست بهرام گرد

 كه آمد ز خويشان شما را نشان سپهبد بپرسيد زان سركشان

 كه باشند يكدل بگفتار و كيش فرستيد هر كس كه داريد خويش

 به پيمان روان را گروگان كنند فرمان كنندگريشان بيايند و 

 و خيل مرداز ارمّنيه نيز بى سپه ماند از بردع و اردبيل

 چه مردان بردع چه يك مشت خاك رزم اندرون نيست باكه از يشان ب

 كه بهرام جنگ آور افگند بن شنيدند گردنكشان اين سخن

 و داننده و يادگير گوىسخن ز لشكر گزيدند مردى دبير

 همى بود پويان شب دير ياز بيامد گوى با دلى پر ز راز

 از ان نامداران و كنداوران بگفت آنچ بشنيد زان مهتران

 كه تا رزم لشكر نيايد پديد از ايرانيان پاسخ ايدون شنيد

 بترسيم كين كار گردد دراز يكى ما ز خسرو نگرديم باز

 كه خسرو شبيخون كند با سپاه مباشيد ايمن بران رزمگاه

 سوى لشكر پهلوان شد چو گرد چو پاسخ شنيد آن فرستاده مرد

 بهر جاى شمعى همى سوختند همه لشكر آتش بر افروختند

 

  

 پادشاهی خسروپرویز

 شبیخون کردن بهرام چوبین بر سپاه خسرو و گریختن خسروپرویز  – 8بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سپاهى جهانگير و گرد و دلير ز لشكر گزين كرد بهرام شير

 سپه بود شمشير زن صد هزار چو كردند با او دبيران شمار

 كه بودند غرنده بر سان گرگ ز خاقانيان آن سه ترك سترگ

 بر آيد بهنگام بانگ خروس بجنگ آوران گفت چون زخم كوس

 سران راز خون بر سر افسر نهيد شما بر خروشيد و اندر دهيد

 سه ترك سر افرازشان پيش رو بشد تيز لشكر بفرمان گو

 جفا پيشه و كينه دار آمدند بر لشكر شهريار آمدند

 از آهن زمين بود و ز گرد ميغ خروش آمد از گرز و گوپال و تيغ

 كه امروز پيروزى روز ماست همى گفت هر كس كه خسرو كجاست

 دو ديده پر از خون و رخ الژورد درده بود خسرو بباال همى ه ب

 شد از زخم شمشير و كشته ستوه چنين تا سپيده بر آمد ز كوه

 همه رزمگه كشته و خسته ديد چو شد دامن تيره شب ناپديد

 برين دشمنان كامگارى كنيد بگردنكشان گفت يارى كنيد

 همان زخم شمشير كار منست كه پيروزگر پشت و يار منست

 نه ترك دالور سه پيل سترگ بيامد دمان تا بر آن سه ترك

 پرنداورى از ميان بر كشيد يكى تاخت تا نزد خسرو رسيد

 سپر بر سر آورد شاه سوار همى خواست زد بر سر شهريار

 بزد تيغ و انداختش سرنگون بزير سپر تيغ زهر آبگون

 

 پادشاهی خسروپرویز

 گریختن خسرو پرویز به روم  – 9بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 درنگزمانى دگر كرد بايد  خروشيد كاى نامداران جنگ

 جهانجوى را خوار بگذاشتند سپاهش همه پشت برگاشتند

 كه اكنون شدم زين سخن بدگمان به بندوى و گستهم گفت آن زمان

 همان از در تاج پيوند نيست رسيده مرا هيچ فرزند نيست

 جهان را نماند يكى شهريار اگر من شوم كشته در كارزار

 هرگز مبادت نيازبدين روز  بدو گفت بندوى كاى سرفراز

 كه كس در زمانه ترا يار نيست ايستسپه رفت اكنون تو ايدر مه

 كز ايدر برو تازيان تا تخوار زنگوى گفت آن زمان شهرياره ب

 بران رزمگاه آنچ يابى بيار ازين ماندگان بر سوارى هزار

 همان بدره و برده و تخت عاج ديبه و گنج و تاج ۀسراپرد

 فراوان ببردن كشيدند رنج نهادند و گنجبزرگان بنه بر 

 پديد آمد و گشت گيتى بنفش هم آنگه يكى اژدهافش درفش

 جنگ از جهان روشنايى ببرده ب پس اندر همى راند بهرام گرد

 دالور دو جنگى دو شير دژم رسيدند بهرام و خسرو بهم

 همى بر سر يكدگر كوفتند چو پيالن جنگى بر آشوفتند

 سليحش نيامد برو كارگر بهرام چون شير نرهمى گشت 

 از اندازه آويزيش اندر گذشت برين گونه تا خور ز گنبد بگشت

 كه گنج و بنه زان سوى پل كشيد تخوار آن زمان پيش خسرو رسيد

 كه با ما كسى نيست در جنگ جفت گستهم گفته چو بشنيد خسرو ب

 پهلوانى سترگبپيش اندرون  كه ما ده تنيم اين سپاهى بزرگ

 چو تنها شدى نيست جاى درنگ هزيمت بهنگام بهتر ز جنگ

 برين گونه بر تا پل نهروان همى راند ناكار ديده جوان

 سرى پر ز كينه دلى پر ستيز پس اندر همى تاخت بهرام تيز
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 جهان ديده گستهم را پيش خواند چو خسرو چنان ديد بر پل بماند

 جنگ اندرون ترجمان مراه ب بياريد گفتا كمان مرا

 بران كار گستهم دستور بود كمانش ببرد آنك گنجور بود

 تير از هوا روشنايى ببرده ب كمان بر گرفت آن سپهدار گرد

 بيك چوبه با سر همى دوخت ترگ همى تير باريد همچون تگرگ

 كمندى بدست اژدهايى بزير پس اندر همى تاخت بهرام شير

 دو زاغ كمان را بزه بر نهاد برگشت شادچو خسرو ورا ديد 

 بشد كار آن باره يكبارگى يكى تير زد بر بر بارگى

 ز بيچارگى دست بر سر گرفت پياده سپهبد سپر بر گرفت

 مرده جهانجوى كى داشت او را ب يالن سينه پيش اندر آمد چو گرد

 سينه از پل بجستنپياده يال هم اندر زمان اسپ او را بخست

 هر انكس كه بودند پير و جوان سپه بازگشت از پل نهروان

 پل نهروان سربسر باز كرد چو بهرام برگشت خسرو چو گرد

 دلى پر ز غم ديدگان پر ز خون همى راند غمگين سوى طيسفون

 بانبوه انديشگان در نشست آهن ببسته در شارستانها ب

 پاسبانان نشانددروازه بر ه ب ز هر برزنى مهترانرا بخواند
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 دو ديده پر از آب و پر خون جگر پيش پدره و زان جايگه شد ب

 پيشش زمانى دراز همى بود چو روى پدر ديد بردش نماز

 كه او را گزين كردى اى شهريار بدو گفت كاين پهلوان سوار

 سپاهى بياورد بسيار مر بيامد چو شاهان كه دارند فر

 برو پند من بر نبد سودمند بگفتم سخن هرچ آمد ز پند

 كه هرگز مبادا روان نام اوى همه جنگ و پرخاش بد كام اوى

 فراوان كس از اختر آزرده شد ناكام رزمى گران كرده شده ب

 راهه نديدند گفتى مرا جز ب ز من بازگشتند يك سر سپاه

 نديدند ز آغاز فرجام را همى شاه خوانند بهرام را

 بياورد لشكر چو كوهى گران پس من كنون تا پل نهروان

 بدام بال در نياويختم بگريختم برگچو شد كار بى

 نباشند ياور مگر تازيان نگه كردم اكنون بسود و زيان

 شمارسواران تازى برم بى گر ايدونك فرمان دهد شهريار

 كه اكنون ترا پاى بر جاى نيست بدو گفت هرمز كه اين راى نيست

 چو جايى نبينند سود و زيان نباشند ياور ترا تازيان

 بدشمن سپارند از بهر چيز بدرد دل اندر ترا زار نيز

 هماواز تو بخت خندان بود يزدان بودبدين كار پشت تو 

 از ايدر برو تازيان تا بروم چو بگذاشت خواهى همى مرز و بوم

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 گریختن خسرو به روم و کشته شدن پدر او هرمزد  – 11بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 قيصر بگوىه چو رفتى يكايك ب سخنهاى اين بنده چاره جوى

 سليح و سپاه وى آراستست بجايى كه دين است و هم خواستست

 سخت پيش تواندچو كارت شود  فريدونيان نيز خويش تواند            

 بسى بر نهان آفرين كرد ياد چو بشنيد خسرو زمين بوس داد

 كه ما با غم و رنج گشتيم جفت بندوى و گردوى و گستهم گفته ب

 بر و بوم ايران بدشمن دهيد بسازيد و يك سر بنه بر نهيد

 كه اى شاه نيك اختر و داد و راست بگفت اين و از ديده آواز خاست

 درفشى درفشان ميان سپاه تيره بر آمد ز راهيكى گرد 

 كه چوبينه بر نهروان كرد راست درفشى كجا پيكرش اژدهاست

 گريزان برفت او ز پيش پدر دره چو بشنيد خسرو بيامد ب

 درفشى پس پشت او الژورد همى شد سوى روم بر سان گرد

 نگه كرد گستهم و بندوى را بپيچيد يال و بر و روى را

 آواى گرمه خروشيد خسرو ب راندند آن دو تن نرم نرمهمى 

 كه بد خواهتان همچو خويش آمدست ز پيش آمدست تانهمانا سران

 كه بهرام نزديك پشت شماست اگر نه چنين نرم راندن چراست

 بهرام رنجه مداره دلت را ب بدو گفت بندوى كاى شهريار

 ايدر درفش سياهكه دورست ز  كجا گرد ما را نبيند ز راه

 كه ما را بدين تاختن نيست روى چنين است يارانت را گفت و گوى

 هرمز دهد تاج و گاهه هم آنگه ب ايوان شاهه چو چوبينه آيد ب

 بدريا رسد كارگر شست اوى نشيند چو دستور بر دست اوى

 نابكار دۀنويسد كه اين بن قيصر يكى نامه از شهرياره ب

 رومه نبايد كه آرام گيرد ب زين مرز و بومگريزان برفتست 

 نژندى و كّژى ازين بهر ماست هم آنگه كه او خويشتن كرد راست
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 دل شادمان را گزندش كنيد چو آيد بران مرز بندش كنيد

 ممانيد تا گردد او سرفراز بدين بارگاهش فرستيد باز

 فرستيد گريان بدين جايگاه ببنديد هم در زمان با سپاه

 سزد زين نشان هرچ بر ما رسد چنين داد پاسخ كه از بخت بد

 يزدان كنون باز هشتيم پشته ب سخنها درازست و كارى درشت

 جهاندار بر تارك ما نبشت براند اسپ و گفت انچ از خوب و زشت

 مبادا كه آيد بدشمن نياز انديشه بازه بباشد نگردد ب

 بازگشتند پر كينه سرازو  چو او بر گذشت اين دو بيدادگر

 پر از رنج و دل پر گناه آمدند ز راه اندر ايوان شاه آمدند

 زهى از كمان باز كردند سخت ز در چون رسيدند نزديك تخت

 بياويختند آن گرامى تنش فگندند ناگاه در گردنش

 تو گفتى كه هرمز نبد در جهان شد آن تاج و آن تخت شاهنشهان

 گهى نوش بار آوردگاه زهر گردنده دهرچنين است آيين 

 كه در جستنش رنجت آيد بروى اگر مايه اينست سودش مجوى

 تهى ماند زان تخت فرخنده جاى چو شد گردش روز هرمز بپاى

 رخ خونيان گشت چون سندروس هم آنگاه برخاست آواز كوس

 پديد آمد اندر ميان سپاه درفش سپهبد هم آنگه ز راه

 گرفتند زان كاخ راه گريز گستهم و بندوى تيزجفا پيشه 

 جهانجوى چون ديدشان روى زرد چنين تا بخسرو رسيد اين دو مرد

 چرا از جهاندار گشتند باز بدانست كايشان دو دل پر ز راز

 نكرد آن سخن بر دليران پديد رخساره شد چون گل شنبليده ب

 تنگى سپاهه بگرديد كامد ب بديشان چنين گفت كز شاه راه

 مداريد يك سر تن از رنج باز بيابان گزينيد و راه دراز



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  36
 

 
 

 

 گزين كرد زان لشكر كينه خواه چو بهرام رفت اندر ايوان شاه

 بدان تا شوند از پس شهريار شمشير زن سى هزارزره دار و 

 بهرام پور سياوش سپرده ب چنين لشكرى نامبردار و گرد

 همى از بد دشمنان جان گرفت و زان روى خسرو بيابان گرفت

 سر تيغ ديوار او ناپديد چنين تا بنزد رباطى رسيد

 پرستشگهى بود و فرخنده جاى كجا خوانديش يزدان سراى

 بدو در سكوبا و مطران بدى سوكواران بدى نشستنگه

 كه از خوردنى چيست كايد بدست چنين گفت خسرو بيزدان پرست

 فطيرست با تّره جويبار سكوبا بدو گفت كاى نامدار

 مبادت جز از نوشه اين پرورش گرايدونك شايد بدين سان خورش

 همان آنك بودند با او سوار ز اسپ اندر آمد سبك شهريار

 گرفت از پى واژ برسم بدست جهانجوى با آن دو خسرو پرست

 زمزم بگفتند زوده پس آنگه ب شتاب چيزى كه بودبخوردند با

 ندارى تو اى پير فرخنده پى چنين گفت پس با سكوبا كه مى

 بتّموز و هنگام گرما كنيم بدو گفت ما مى ز خرما كنيم

 بيجاده در آفتاببسرخى چو  كنون هست لختى چو روشن گالب

 كه شد رنگ خورشيد زو ناپديد هم آنگه بياورد جامى نبيد

 نامه مى و نان كشكين كه دارد ب بخورد آن زمان خسرو از مى سه جام

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 رفتن خسرو به روم  – 11بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 هم آنگه بخفت از بر ريگ نرم چو مغزش شد از باده سرخ گرم

 روانش پر از درد و خسته جگر نهاد از بر ران بندوى سر

 سكوباى مهتر بيامد برش بخواب اندر آمد سرشهمان چون 

 دران گرد تيره فراوان سپاه كه از راه گردى بر آمد سياه

 كه دشمن بدين گونه شد خواستار چنين گفت خسرو كه بد روزگار

 فراز آمد آن روز بيچارگى كارست و نه بارگىه نه مردم ب

 فرازتنگى ه كه آمدت دشمن ب بدو گفت بندوى بس چاره ساز

 مرا اندرين كار بنماى راه بدو گفت خسرو كه اى نيك خواه

 ترا چاره سازم بدين روزگار بدو گفت بندوى كاى شهريار

 پيش جهانجوى شاه جهانه ب و ليكن فدا كرده باشم روان

 يكى خوب زد داستانى برين بدو گفت خسرو كه داناى چين

 گيتى اندر بهشتبيابد بدان  كه هر كو كند بر در شاه كشت

 كالته نبايد كه ماند بجاى چو ديوار شهر اندر آمد ز پاى

 مماناد ديوار بيمارستان چو ناچيز خواهد شدن شارستان            

 نيازبى اىهم از پاك يزدان نه دانى اكنون بساز ىاتو گر چاره

 مرا ده همين گوشوار و كمر بدو گفت بندوى كاين تاج زر

 چو من پوشم اين را تو ايدر مپاى لعل زرين چينى قباىهمان 

 چو كشتى كه موجش در آرد ز آب برو با سپاهت هم اندر شتاب

 و زان جايگه گشت با باد جفت بكرد آن زمان هرچ بندوى گفت

 جهان ديده سوى سقف كرد روى جوىچو خسرو برفت از بر چاره

 شدن ناپديد از گروهببايد  كه اكنون شما را بدين برز كوه

 بزودى در آهنين سخت كرد خود اندر پرستشگه آمد چو گرد

 بسر بر نهاد افسر شهريار بپوشيد پس جامه زرنگار
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 سپه ديد گرد اندرون چار سوى بران بام بر شد نه بر آرزوى

 رسيدند نزديك آن دژ فراز همى بود تا لشكر رزمساز

 لشكر نموده خويشتن را ب تن ابر پاى خاست آنگه از بام زود

 همان طوق و آن گوشوار و كمر بديدندش از دور با تاج زر

 كه با تاج و با جامه هاى نوست همى گفت هر كس كه اين خسروست

 همى باز نشناسد او را ز شاه كان سپاه گمانچو بندوى شد بى

 بپوشيد ناكام و بر بام رفت فرود آمد و جامه خويش تفت

 كرا خوانم اندر شما پيش رو كاى رزمسازان نو چنين گفت

 پيش مهانه بگويم شنيده ب كه پيغام دارم ز شاه جهان

 منم پيش رو گفت بهرام نام بامه چو پور سياووش ديدش ب

 كه من سخت پيچانم از رنج راه بدو گفت گويد جهاندار شاه

 ز راه دراز اندر آشوفته ستوران همه خسته و كوفته

 فرود آمدستيم با يار پنج رنجه سوكواران ب ۀخان بدين

 كنم دل ز كار جهان نااميد چو پيدا شود چاك روز سپيد

 بنزديك بهرام گردن فراز راه درازه بياييم با تو ب

 مگر يارمندى كند آسمان برين بر كه گفتم نجويم زمان

 نگه داشتندى هم آيين و كيش نياكان ما آنك بودند پيش

 ز كهتر نبرداشتندى نياز چه بدى بختشان دير سازاگر 

 بگفتيم چون بخت ناساز بود كنون آنچ ما را بدل راز بود

 نباشد مگر راى يزدان پاك ز رخشنده خورشيد تا تيره خاك

 بگفتار او گشت همداستان چو ساالر بشنيد زو داستان

 پر از درد شد دل ز كردار اوى دگر هرك بشنيد گفتار اوى

 همى داشتى راى خسرو نگاه فرود آمد آن شب بدانجا سپاه



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  39
 

 
 

 

 ز ديوار تا سوى بهرام شد دگر روز بندوى بر بام شد

 همانا نيايد بكارى فراز بدو گفت كامروز شاه از نماز

 پاك دادار بود ۀپرستند چنين هم شب تيره بيدار بود

 ز گرما نبايد كه يابد گزند همان نيز خورشيد گردد بلند

 همى راند اندر ميان سپاه بياسايد امروز و فردا پگاه

 كه كاريست اين هم سبك هم گران چنين گفت بهرام با مهتران

 مگر تيز گردد بيايد بجنگ چو بر خسرو اين كار گيريم تنگ

 جهانگير و بيدار و كنداورست بتنها تن او يكى لشكرست

 بهرام گردبر آرد ز ما نيز  و گر كشته آيد بدشت نبرد

 وگر خوردنى نيست بسيار چيز هم آن به كه امروز باشيم نيز

 بيايد به از جنگ و ز سرزنش مگر كو بدين هم نشان خوش منش

 بر آمد بگرد اندر آمد گروه چنان هم همى بود تا شب ز كوه

 همى سوختند آتش از هر سوى سپاه اندر آمد ز هر پهلوى

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  41
 

 
 

 

 بامه سخن گوى بندوى بر شد ب چو روى زمين گشت خورشيد فام

 برانگه كه برخاست از دشت گرد بهرام گفت اى جهان ديده مرده ب

 سوى روم با لشكر خويش تفت بديد او برفتچو خسرو شما را 

 و گر برتر آرى سر از آفتاب كنون گر تو پّران شوى چون عقاب

 كه اكنون كهن شد بران مرز و بوم رومه نبيند كسى شاه را جز ب

 بيايم بر پهلوان سوار كنون گر دهيدم بجان زينهار

 ز كّمى و بيشى آن انجمن بگويم سخن هرچ پرسد ز من

 بجنگ اندر آيم بكردار گرد گرنه بپوشم سليح نبرد و

 دل مرد برنا شد از غم كهن چو بهرام بشنيد زو اين سخن

 اگر من بر آرم ز بندوى دود ياران چنين گفت كاكنون چه سوده ب

 برم هم برين گونه روشن روان همان به كه او را بر پهلوان

 تاند كالهاگر سر دهد گر س بگويد بدو هرچ داند ز شاه

 بهرام گوىه تو اين داوريها ب به بندوى گفت اى بد چاره جوى

 همى راند با نامدار دلير فرود آمد از بام بندوى شير

 سوى روم شد خسرو كينه خواه چو بشنيد بهرام كامد سپاه

 رگ شور بخت بدو گفت كاى بد ز پور سياوش بر آشفت سخت

 خيره بستودمت هنربى همى نه كار تو بود اينك فرمودمت

 همى خشم بهرام با او براند جهانجوى بندوى را پيش خواند

 

 پادشاهی خسروپرویز

 بردن بهرام سیاوش بندوی را پیش بهرام چوبینه  – 12بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  41
 

 
 

 

 فريبنده مرد از در سرزنش بدو گفت كاى بد تن بد كنش

 ز بد گوهر خويش نشكيفتى سپاه مرا خيره بفريفتى

 كردى از كودكى ىاجهان ديده تو با خسرو شوم گشتى يكى

 من نو كنم روزگار كهن كه كنون آمدى با دلى پر سخن

 ز من راستى جوى و تندى مساز بدو گفت بندوى كاى سرفراز

 بزرگيش و راديش پيش منست بدان كان شهنشاه خويش منست

 تو گر مهترى گرد كّژى مگرد فدا كردمش جان و بايست كرد

 كه كردى نخواهمت كردن تباه بدو گفت بهرام من زين گناه

 شوى زود و خوانى مرا راست گوى دست اوى و ليكن تو هم كشته بر

 بهرام دادش ز بهر گزنده ب نهادند بر پاى بندوى بند

 دل بخفت ۀبيامد پر انديش همى بود تا خور شد اندر نهفت

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  42
 

 
 

 

طرف زردفام چو خورشيد خنجر كشيد از نيام  پديد آمد آن م 

 زانو نشانده بر تخت شاهى ب فرستاد و گردنكشان را بخواند

 چو شاهان پيروز بنشست شاد بهر جاى كرسى زّرين نهاد

 هست از شما ارجمند كه هر كس كه بانگ بلنده چنين گفت زان پس ب

 نيامد پديد ار بجويى بسى ز شاهان ز ضحاك بّتر كسى

 و ز ان كشتن ايرانش آمد بمشت كه از بهر شاهى پدر را بكشت

 رومه پدر را بكشت آنگهى شد ب دگر خسرو آن مرد بيداد و شوم

 يكى نامدارى ز تخم مهان كنون ناپديدست اندر جهان

 كاله و كمر بستن و تخت را را كه زيبا بود بخشش و بخت

 بجا آورد رسم و راه كيان كه داريد كاكنون ببندد ميان

 كه باشم شما را بدين يارمند آفتاب بلند ۀبدارند

 كه آن نامور مهتر افكند بن شنيدند گردنكشان اين سخن

 يكى پيرتر بود بر پاى خاست نپيچيد كس دل ز گفتار راست

 گوى پير سر مهترى ديرياز گراز كجا نام او بود شهران

 توى در جهان تا بوى سودمند چنين گفت كاى نامدار بلند

 كه آمد بدين مرز ما با سپاه بدى گر نبودى جز از ساوه شاه

 كجا در جهانش نبد هم نبرد ز آزادگان بندگان خواست كرد

 كه آن رنج بگذشت ز ايرانيان ز گيتى بمردى تو بستى ميان

 

 پادشاهی خسروپرویز

 سگالش ایرانیان و بهرام از بهر پادشاهی و برتخت نشاندن او را   – 13بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  43
 

 
 

 

 كارزار ۀهمه گرد و شايست چار بار از يالن صد هزارسپه 

 بر آسود ايران ز گ رم و گداز يك چوبه تير تو گشتند بازه ب

 برين بر گوا بخت بيدار تست كنون تخت ايران سزاوار تست

 وگر دور ماند ز پيمان ما كسى كو بپيچد ز فرمان ما

 خسروستو گر داستان را همه  بفرمانش آريم اگر چه گوست

 خراسان سپهبد بيامد بپيش بگفت اين و بنشست بر جاى خويش

 كه چندين سخن گفت پيش گروه چنين گفت كاين پير دانش پژوه

 جهانجوى و داننده مرد كهن بگويم كه او از چه گفت اين سخن

 دل انجمن زين سخن شاد كرد كه اين نيكويها ز تو ياد كرد

 اگر بشنود مردم پاك مغز و ليكن يكى داستانست نغز

 كه هر كس كه از كردگار بلند استا و زنده كه زردشت گويد ب

 سودمندش دهيد ۀهمان ماي بپيچد بيك سال پندش دهيد

 فرمان شاهه ببايدش كشتن ب راهه سر سال اگر بازنايد ب

 شود تنسرش زود بايد كه بى چو بر دادگر شاه دشمن شود

 بيامد بجايى كه بودش نشست ببست خراسان بگفت اين و لب را

 از ان انجمن سر بر آورد راست از ان پس فرخ زاد بر پاى خاست

 سخن گفتن داد به گر پسند چنين گفت كاى مهتر سودمند

 شاد دادكه باشد بگفتار بى اگر داد بهتر بود كس مباد

 جهان را بديدار توشه بدى بهرام گويد كه نوشه بدىه ب

 بدين نيست پيروزگر يار ما ناپسندست گفتار مااگر 

 ز تو دور دست و زبان بدان انوشه بدى شاد تا جاودان

 خزروان خسرو بيامد چو شير بگفت اين و بنشست مرد دلير

 سراينده برنا و مرد كهن بدو گفت اكنون كه چندين سخن



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  44
 

 
 

 

 هيونى بر افگن بكردار باد سرانجام اگر راه جويى بداد

 بكوبد بنزد تو راه دراز دير تا خسرو سر فراز ممان

 سوى تخت گستاخ مگذار پاى پوزش گراىه ز كار گذشته ب

 نباشد سپهبد سزاوار گاه كه تا زنده باشد جهاندار شاه

 پى از پارس و ز طيسفون بر گسل دله و گر بيم دارى ز خسرو ب

 كه آسانى و مهترى را سزى شهر خراسان تن آسان بزىه ب

 راى تو بازه مگر خسرو آيد ب بپوزش يك اندر دگر نامه ساز

 كجا زاد فرخ نهد پاى پيش نه برداشت خسرو پى از جاى خويش

 كه اى نامداران فرخ نژاد سخن گفت پس زاد فرخ بداد

 كه هستند ز ايران گزيده سران شنيدم سخن گفتن مهتران

 شود شهرياركه تا پهلوانى  نخستين سخن گفتن بنده وار

 كزان كم شود مرد را آب روى خردمند نپسندد اين گفت و گوى

 نگويم كه آن با خرد بود جفت خراسان سخن بر منش وار گفت

 دل مردم پر خرد كرد كند فرخ زاد بفزود گفتار تند

 كه گفتار او با خرد يار بود چهارم خزروان ساالر بود

 آمد اين گردش روزگارپديد  كه تا آفريد اين جهان كردگار

 كه بيدادگر بود و ناپاك راى ز ضحاك تازى نخست اندر آى

 به بيداد بگرفت گيتى بمشت كه جمشيد برتر منش را بكشت

 كه اندر جهان ديو بد پادشا پر از درد ديدم دل پارسا

 ز توران بدانگونه بگذاشت آب دگر آنك بدگوهر افراسياب

 بشمشير ببريد و برگشت كار زارى سر نوذر نامداره ب

 ايران و ويران شد اين مرز و بومه ب سديگر سكندر كه آمد ز روم

 خور و خواب ايرانيان شد درشت چو داراى شمشير زن را بكشت



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  45
 

 
 

 

 كه گم كرد زين بوم و بر نام و ناز چهارم چو ناپاك دل خوشنواز

 جهاندار و ز نامداران سرى چو پيروز شاهى بلند اخترى

 نگون شد سر تخت شاه جهان بكشتند هيتاليان ناگهان

 نّوى بايران رسيده كه اكنون ب كس اندر جهان اين شگفتى نديد

 سوى دشمنان شد ز دست سپاه كه بگريخت شاهى چو خسرو ز گاه

 ز گفتار او گشت بهرام زرد بگفت اين و بنشست گريان بدرد

 تيغ هندى بدستميان بسته و  جهان ديده سنباد بر پاى جست

 بزرگست و با داد و روشن روان چنين گفت كاين نامور پهلوان

 بيايد ببندد كمر بر ميان كنون تا كسى از نژاد كيان

 كه گردست و جنگاور و نيك بخت هم آن به كه اين بر نشيند بتخت

 بزد دست و تيغ از ميان بركشيد سر جنگيان كاين سخنها شنيد

 اگر باز يابيم در برزنى شاهان زنىچنين گفت كز تخم 

 ز جانش بر آرم دم رستخيز ببرم سرش را بشمشير تيز

 ميان سواران سوارى كند نمانم كه كس تاج دارى كند

 كه ساالر ناپاك كرد آن منى چو بشنيد بابوى گرد ارمنى

 يكى نو سخن ديگر آراستند كشيدند شمشير و برخاستند

 سر دشمنان را بپى بسپريم كهتريمكه بهرام شاهست و ما 

 خردمندى و راستى برگزيد كشيده چو بهرام شمشير ديد

 بر آيد بيازد بشمشير دست چنين گفت كان كو ز جاى نشست

 هشيوار گردد سر مست اوى ببّرم هم اندر زمان دست اوى

 بيامد سوى گلشن شادگان بگفت اين و از پيش آزادگان

همه رخ پر آژنگ و دل پر شكن انجمن پراكنده گشت آن بزرگ  

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  46
 

 
 

 

 درفشان شد اختر بچرخ اندرون چو پيدا شد آن چادر قيرگون

 خواست بهرام و قرطاس خواستقلم  پاس خاست ۀچو آواز دارند

 دوات و قلم پيش دانا نهاد بيامد دبير خردمند و راد

 ببايد نوشتن برين پرنيان بدو گفت عهدى ز ايرانيان

 سزاوار تاج است و زيباى تخت كه بهرام شاهست و پيروز بخت

 چه در آشكار و چه اندر نهان نجويد جز از راستى در جهان

 انديشه بگذاشتنده شب تيره ب برداشتندنوشته شد آن شمع 

 جهان شد ز ديدار خورشيد زرد چو پنهان شد آن چادر الژورد

 نهاد اندر ايوان بهرام تخت بيامد يكى مرد پيروز بخت

فتند ايوان شاهى چو عاج  بياويختند از بر گاه تاج بر 

 نهادند و پس بر گشادند راه بر تخت زرين يكى زير گاه

 بسر بر نهاد آن كيانى كاله بر تخت بهرامشاهنشست از 

 نوشته بران پر بها پرنيان دبيرش بياورد عهد كيان

 كه بهرام شد شهريار جهان گوايى نوشتند يك سر مهان

 برو بر يكى مهر زرين نهاد بران نامه چون نام كردند ياد

 بدين بر شما پاك يزدان گواست چنين گفت كاين پادشاهى مراست

 من بود شهريار ۀكه از تخم چنين هم بماناد سالى هزار

 بماناد با تاج و تخت بلند پسر بر پسر هم چنين ارجمند

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 بر تخت نشستن بهرام چوبینه   – 14بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  47
 

 
 

 

 كه از شير پردخته شد پشت گور آذر مه اندر ب د و روز هوره ب

 كه برخاست پرخاش و كين از ميان ايرانيانه چنين گفت زان پس ب

 باشيد اگر راستان اگر كژّ  كسى كو برين نيست همداستان

 چهارم چو از چرخ گيتى فروز ايران مباشيد بيش از سه روزه ب

 برين بوم و بر بيش ازين مغنويد برآيد همه نزد خسرو شويد

 كه پردخته از تو مبادا زمين نه از دل برو خواندند آفرين

 بران پادشاهى دلش خسته بود هرانكس كه با شاه پيوسته بود

 پراگنده گشتند ز آباد بوم بوم تا مرز رومبرفتند زان 

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  48
 

 
 

 

 زندان بهرام هفتاد روزه ب همى بود بندوى بسته چو يوز

 بند او نيك ناكام بودكزان  نگهبان بندوى بهرام بود

 ببند اندر از چاره نشكيفتى ورا نيز بندوى بفريفتى

 اگر تيره شد روز گردد سپيد كه از شاه ايران مشو نااميد

 شود بخت پيروز با خوشنواز اگر چه شود بخت او دير ساز

 ببخشيد و گيتى بدو باز داد قبادجهان آفرين بر تن كى

 چه انديشد اين مردم نيك بخت تختبهرام هم تاج و ه نماند ب

 كه خيره دهد خويشتن را بباد ز دهقان نژاد ايچ مردم مباد

 ايران سپاهه كه از روم بينى ب انگشت بشمر كنون تا دو ماهه ب

 همه زيورش بر سرش بشكنند بدين تاج و تخت آتش اندر زنند

 مرا داد خواهد بجان زينهار بدو گفت بهرام گر شهريار

 همه هرچ گويى تو فرمان كنم پند تو آرايش جان كنمز 

 آذر گشسب و بتخت و كالهه ب ماهه يكى سخت سوگند خواهم ب

 سپاه آرد از پيش قيصر ز روم كه گر خسرو آيد برين مرز و بوم

 نگيرى تو اين كار دشوار خوار بخواهى مرا زو بجان زينهار

 ايرانياننگردد بگفتار  از و بر تن من نيايد زيان

 بسوگند بندوى را بند خواست بگفت اين و پس دفتر زند خواست

 چنين گفت كز كردگار بلند چو بندوى بگرفت استاد و زند

 

 پادشاهی خسروپرویز

 گریختن بندوی از بند بهرام  – 15بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  49
 

 
 

 

 مباد ايمن اندر سراى سپنج مبيناد بندوى جز درد و رنج

 ببينم من او را نشينم ز پاى كه آنگه كه خسرو بيايد ز جاى

 فرستد همان افسر مهترى مگر كو بنزد تو انگشترى

 بديد آن دل پاك و پيوند او چو بشنيد بهرام سوگند او

 بگويم برافرازم آواز خويش بدو گفت كاكنون همه راز خويش

 بچاره فراز آورم كينه را بسازم يكى دام چوبينه را

 بكوشش توانمش كردن تباه زهراب شمشير در بزمگاهه ب

 كه بهرام را شاه بايست خواند درياى آب اندرون نم نمانده ب

 خردمند و بيدار و بسيار دان بدو گفت بندوى كاى كاردان

 بيايد نشيند برين پيشگاه بدين زودى اندر جهاندار شاه

 نپيچد ز گفتار اين بنده روى تو دانى كه من هرچ گويم بدوى

 ببخشد بگفتار من تاج خويش بخواهم گناهى كه رفت از تو پيش

 بدل راى كّژى نجويى همى خود بر آنى كه گويى همىاگر 

 نخستين ز خسرو برين ياد كن ز بند اين دو پاى من آزاد كن

 بگوش آيدش روشن آواز تو گشاده شود زين سخن راز تو

 هم اندر زمان بند برداشت ز وى چو بشنيد بهرام شد تازه روى

 آويخت چنگسپيده بدو اندر  چو روشن شد آن چادر مشك رنگ

 چو چوبينه امروز چوگان زند ببندوى گفت ار دلم نشكند

 كه از تارك او بر آرم دمار دوش با پنج يار امسگاليده

 بميدان نهاد و بچوگان و گوى چو شد روز بهرام چوبينه روى

 بنزديك پور سياوش چو دود فرستاده آمد ز بهرام زود

 اسپ اندر آورد پاىه بز درگه  ز ره خواست و پوشيد زير قباى

 كه بهرام را خواستى زير خاك زنى بود بهرام يل را نه پاك
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 كه از شوى جانش پر از كينه بود بدل دوست بهرام چوبينه بود

 كه تن را نگه دار و فرياد رس فرستاد نزديك بهرام كس

 بر افگند بند زره را گره كه بهرام پوشيده پنهان زره

 تو زو خويشتن دور دارى سزد چه دارد ز بدندانم كه در دل 

 كه با او همى گفت چوگان مزن چو بشنيد چوبينه گفتار زن

 چو نزديك گشتى بچوگان و گوى هرانكس كه رفتى بميدان اوى

 سخن گفتن خوب و آواز گرم زدى دست بر پشت او نرم نرم

 زره در برش آشكارا بديد پور سياوش رسيده چنين تا ب

 بميدان كه پوشد زره زير خز گفت اى بّتر از خار گزبدو 

 سراپاى او پاك بر هم دريد بگفت اين و شمشير كين بر كشيد

 برو تابش روز كوتاه شد چو بندوى زان كشتن آگاه شد

 ميان يلى لرز لرزان ببست بپوشيد پس جوشن و بر نشست

 بهرامشاهگريزان شد از بيم  راهه ابا چند تن رفت لرزان ب

 بدان تا نبينند ازو رستخيز گرفت او از آن شهر راه گريز

 گرفتند تازان ره اردبيل بمنزل رسيدند و بفزود خيل

 همى دامن از خشم در خون كشيد ز ميدان چو بهرام بيرون كشيد

 كه باشد نگهدار بندوى را از ان پس بفرمود مهروى را

 ببندوى رنجه مداردلت را  ببهرام گفتند كاى شهريار

 همانا كه با باد همراه شد كه او چون ازين كشتن آگاه شد

 كزان تيره دانست بازار خويش پشيمان شد از كشتن يار خويش

 نداند مبادا ورا مغز و پوست چنين گفت كانكس كه دشمن ز دوست

 يكى ايمن از موج درياى نيل يكى خفته بر تيغ دندان پيل

 چهارم كه بگرفت بازوى شير پادشا شد دليردگر آنك بر 
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 كزيشان بپيچد سر روزگار ببخشاى بر جان اين هر چهار

 بران يارگر خواهد انبوه را دگر هرك جنباند او كوه را

 و زان رنج تن باد در پنجه داشت تن خويشتن را بدان رنجه داشت

 به آيد كه بر كار كردن شتاب كشتى ويران گذشتن بر آبه ب

 خشمه شوى خيره زو باز گردى ب چشمه اگر چشمه خواهى كه بينى ب

 راه دراز اندرونه بماند ب كسى را كجا كور بد رهنمون

 شد او كشته و اژدها زو رها هرانكس كه گيرد بدست اژدها

 از ان خوردنش درد و مرگست بهر وگر آزمون را كسى خورد زهر

 رها شد در چاره جستز دستم  نكشتيم بندوى را از نخست

 ببينيم تا راى يزدان بچيست برين كرده خويش بايد گريست

 چو باد دمان بر گرفتند راه و زان روى بندوى و اندك سپاه

 براهى كه موسيل بود ارمنى همى برد هر كس كه بد بردنى

 ديد جايى زده يىسراپرده و جاى دده راهبيابان بى

 هم آب روان يافت هم خوردنى ارمنىنگه كرد موسيل بود 

 روى بنهاد تفت هاسوى خيمه جهانجوى بندوى تنها برفت

 بگفتند با او زمانى دراز چو موسيل را ديد بردش نماز

 كه آگاهى آيد ترا نوبنو بدو گفت موسيل ز ايدر مرو

 همى آشتى نو كند گر نبرد كه در روم آباد خسرو چه كرد

 و زان دشت ياران خود را بخواند آنجا بماندچو بشنيد بندوى 
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 گياه بود و نه رهنموننه آب و  همى تاخت خسرو بپيش اندرون

 همى راند ناكام تا باهله عنان را بدان باره كرده يله

 كسى را كه از مردمى بود بهر پذيره شدندش بزرگان شهر

 بران شهر لشكر فرود آوريد چو خسرو بنزديك ايشان رسيد

 نوندى بيامد ز ايران دمان همان چون فرود آمد اندر زمان

 همان نامه پوشيده در جامه داشت داشت ز بهرام چوبين يكى نامه

 كه گر لشكر آيد مكنشان يله نوشته سوى مهتر باهله

 شهر تو آيد زمان تا زمانه ب سپاه من اينك پس اندر دمان

 هم اندر زمان پيش خسرو دويد چو مهتر برانگونه بر نامه ديد

 ز كار جهان در شگفتى بماند چو خسرو نگه كرد و نامه بخواند

 بران نامه بر تنگ دل گشت شاه بترسيد كآيد پس او سپاه

 ميان كيى تاختن را ببست از ان شهر هم در زمان بر نشست

 نديد اندرو هيچ جاى نبات همى تاخت تا پيش آب فرات

 يكى بيشه ديدند و آب روان شده گرسنه مرد پير و جوان

 اندر كشيدسپه را بران سبزه  چو خسرو بپيش اندرون بيشه ديد

 كمان را بزه كرد و نخچير جست شده گرسنه مرد ناهار و سست

 درخت و گيا بود و آب روان نديدند چيزى بجايى دوان

 شتر بود و پيش اندرون ساروان پديد آمد اندر زمان كاروان

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 رفتن خسرو سوی روم به راه بیابان و آگاهی دادن پارسای ترسا از کار آینده  – 16بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بدان نامدار آفرين گستريد چو آن ساربان روى خسرو بديد

 كجا رفت خواهى و كام تو چيست بدو گفت خسرو كه نام تو چيست

 ز آزادگان عرب وارثم بدو گفت من قيس بن حارثم

 برين كاروان بر منم ساروان ز مصر آمدم با يكى كاروان

 ازانجا بدين بيشه بد راه من آب فراتست بنگاه منه ب

 چه دارى هم از چيز گستردنى بدو گفت خسرو كه از خوردنى

 نه توشست ما را نه بار و بنه گرسنهكه ما ماندگانيم و هم 

 مرا با تو چيز و تن و جان يكيست بدو گفت تازى كه ايدر بايست

 بياورد فربه يكى ماده سهر چو بر شاه تازى بگسترد مهر

 تر و خشك هيزم همى سوختند بكشتند و آتش بر افروختند

 بخوردن گرفتند ياران شتاب بر آتش پراگنده چندى كباب

 بخوردن شتابيد ديگر گروه گرفتند واژ آنك بد دين پژوه

 بياراست هر مهترى جاى خواب فراوان كباب نانبخوردند بى

 يكى آفرين نو آراستند زمانى بخفتند و برخاستند

 توانايى و ناتوان آفريد بدان دادگر كو جهان آفريد

 گناهكه هر كس كه او بيش دارد  از ان پس بياران چنين گفت شاه

 ترستو ز ان كهتران نيز نامى ترستبپيش من آن كس گرامى

 بگشت از من و از ره بخردى هر انكس كجا بيش دارد بدى

 سراسر بنيكى دهيدش نويد بما بيش بايد كه دارد اميد

 كه اى پاك دل خسرو پاك دين گرفتند ياران برو آفرين

 چون شوم با سپاهكدامست و من  بپرسيد زان مرد تازى كه راه

 شما را بيابان و كوهست پيش بدو گفت هفتاد فرسنگ بيش

 براه آورم گر نسازى شتاب چو دستور باشى من از گوشت و آب
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 كه با توشه باشيم و با رهنماى بدو گفت خسرو جزين نيست راى

 بدان تا برد راه پيش سپاه راهه هيونى برافگند تازى ب

 پر از رنج و تيمار با آن گروه بيابان و كوههمى تاخت اندر 

 پديد آمد از دور پيش سپاه راهه يكى كاروان نيز ديگر ب

 بيامد هم آنگه بر شهريار يكى مرد بازارگان مايه دار

 كجا رفت خواهى چنين پوى پوى بدو گفت شاه از كجايى بگوى

 يكى مرد بازارگانم دبير بدو گفت كز خره اردشير

 چنين داد پاسخ كه مهران ستاد گفت نامت چه كرد آنك زادبدو 

 بدو گفت ساالر كاى نامدار ازو توشه جست آن زمان شهريار

 اگر چهر بازارگان تازه نيست خورش هست چندانك اندازه نيست

 بيابى فزونى شود دستگاه راهه بدو گفت خسرو كه مهمان ب

 دينارگاندرمگان به آمد ز  سر بار بگشاد بازارگان

 همى خواند بر شهريار آفرين خورش برد و بنشست خود بر زمين

 بيامد گرفت آبدستان بدست چو نان خورده شد مرد مهمان پرست

 ز جايى كه بد پيش خسرو دويد چو از دور خّراد برزين بديد

 بدان تا ندارد جهاندار شرم ز بازارگان بستد آن آب گرم

 مى آورد بر سان روشن گالب شتابپس آن مرد بازارگان پر 

 ازو بستد آن جام و شد نزد شاه دگر باره خّراد برزين ز راه

 بران برترى برتريها فزود پرستش پرستنده را داشت سود

 كه اكنون سپه را كدامست راه از ان پس ببازارگان گفت شاه

 كجا باشد اى مرد مهمان پذير نشست تو در خّره اردشير

 ز بازارگانان منم پاك راى كاى شاه با داد و راىبدو گفت 

 همه رازها برگشاد از نهفت نشانش يكايك بخسرو بگفت
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 روزبه ۀنويسد نويسند بفرمود تا نام برنا و ده

 خرد را بدل تار و هم پود باش ببازارگان گفت پدرود باش
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 تندى همى راند تا مرز رومه ب چو بگذشت لشكر بران تازه بوم

 كه قيصر ورا خواندى كارستان چنين تا بيامد بران شارستان

 بى راه و راهه برفتند پويان ب چو از دور ترسا بديد آن سپاه

 در شارستان را ببستند سخت اندر كشيدند رختبدان باره 

 به بيرون بماندند لشكر سه روز فرو ماند زان شاه گيتى فروز

 كه نزديك ما نيست لشكر بسى فرستاد روز چهارم كسى

 چه بر ما همى كامگارى كنيد؟ خورشها فرستيد و يارى كنيد

 سپاهش همه سست و ناهار بود بنزديك ايشان سخن خوار بود

 بغريد بر سان جنگى هژبر هم آنگه بر آمد يكى تيره ابر

 هر برزنى بانگ و فرياد خاسته ب و ز ابر اندران شارستان باد خاست

 ز باره يكى بهره شد ناپديد چو نيمى ز تيره شب اندر كشيد

 بيزدان سقف پوزش اندر گرفت همه شارستان ماند اندر شگفت

 پير سكوبا برون تاختندسه  هر برزنى بر علف ساختنده ب

 كه خيزد ز روم هايىهمان جامه ز چيزى كه بود اندر ان تازه بوم

 كه پيدا شد اى شاه بر ما گناه نزديك شاهه ببردند باال ب

 بديشان نكرد از بدى سرزنش چو خسرو جوان بود و برتر منش

 كه باالش با ابر گستاخ بود بدان شارستان در يكى كاخ بود

 همان جاى قيصر بر آورده بود فراوان بدو اندورن برده بود

 

 پادشاهس خسرو پرویز

 آمدن خسرو به بوم روم   – 17بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 فراوان بدان شارستان در بگشت ز دشت اندر آمد بدانجا گذشت

 بپا اندرش گوهر افشاندند همه روميان آفرين خواندند

 بر آسود و چندى درنگ آمدش چنگ آمدشه چو آباد جايى ب

 باران و ابر سياهاز ان باد و  قيصر يكى نامه بنوشت شاهه ب

 كه آن را جهاندار مانوى خواند و زان شارستان سوى مانوى راند

 خردمند و راد و جهاندار بود ز مانوييان هرك بيدار بود

 برفتند با هديه و با نثار سكوبا و رهبان سوى شهريار

 ز باران و آن شارستان كهن همى رفت با شاه چندى سخن

 ايمبگفتار خسرو سرافگنده ايمبندههمى گفت هر كس كه ما 
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 چهارم چو بفروخت گيتى فروز ببود اندر ان شهر خسرو سه روز

 جهانجوى شد سوى راه وريغ آورد برنده تيغابر اندر ه ب

 بدو در چليپا و بيمارستان كه اوريغ بد نام آن شارستان

 جهانجوى آواز راهب شنود بى راه پيدا يكى دير بوده ب

 كه كردار تو جز پرستش مباد بنزديك دير آمد آواز داد

 ز نيكى دهش باد بر تو درود گر از دير ديرينه آيى فرود

 فرود آمد از دير و او را بديد آنگاه راهب چو آوا شنيدهم 

 ز تخت پدر گشته ناشادمان گمانبدو گفت خسرو تويى بى

 ىاپليدى منى فش پرستنده ىاز دست يكى بدكنش بنده

 دل خسرو از مهر او تازه شد شد اندازهچو گفتار راهب بى

 بخواندبروبر جهان آفرين را  ز گفتار او در شگفتى بماند

 بپرسيدن مرد يزدان پرست ز پشت صليبى بيازيد دست

 سخن گفت با او زمانى دراز پرستنده چون ديد بردش نماز

 ز ايران سپاه امكه من كهترى يكى آزمون را بدو گفت شاه

 چو پاسخ دهد سوى مهتر برم پيامى همى نزد قيصر برم

 چون بودنگه كن كه فرجام من  گرين رفتن من همايون بود

 تو شاهى مكن خويشتن شاه جوى بدو گفت راهب كه چونين مگوى

 مرا هر زمان آزمايش مكن چو ديدمت گفتم سراسر سخن

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 بازگفتن پارسای ترسا بودنی را به خسرو پرویز  – 18بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نه كّژى برين راه و آيين تو نبايد دروغ ايچ در دين تو

 سرانجام زين بنده بگريختى بسى رنج ديدى و آويختى

 پوزش اندر گرفتچو شرم آمدش  ز گفتار او ماند خسرو شگفت

 بپرس از من از بودنيها سخن بدو گفت راهب كه پوزش مكن

 جهان را يكى بارور شاخ باش بدين آمدن شاد و گستاخ باش

 بلند اخترت سر افرازى دهد دهد نيازىكه يزدان ترا بى

 يكى دخترى از در تاج و گاه ز قيصر بيابى سليح و سپاه

 جهاندار بيدار يارت بود چو با بندگان كارزارت بود

 فراوان كند روز نيكيش ياد سرانجام بگريزد آن بدنژاد

 بسازد بران بوم جاى نشست و ز ان رزم جايى فتد دور دست

 بريزند خونش به پيمان تو چو دورى گزيند ز فرمان تو

 كه كردى تو اى پير داننده ياد بدو گفت خسرو جزين خود مباد

 چنگه كه آيد مرا پادشاهى ب باشد درنگچه گويى بدين چند 

 برين بگذرد بازيابى كاله چنين داد پاسخ كه ده با دو ماه

 تو گردى شهنشاه گيتى فروز اگر بر سر آيد ده و پنج روز

 آزار تنه رنج و به كه كوشد ب بپرسيد خسرو كزين انجمن

 گوى برمنش باشد و شاد كام چنين داد پاسخ كه بستام نام

 بدو تازه دانى مه و سال خويش دگر آنك خوانى ورا خال خويش

 كه باشدت زو درد و رنج و گزند بپرهيز زان مرد ناسودمند

 كه با من سخن برگشا از نهفت بستام گفته بر آشفت خسرو ب

 تو گويى كه بستامم اندر نبرد ترا مادرت نام گستهم كرد

 با مادر من همالبخون بود  راهب چنين گفت كينست خاله ب

 ز گستهم بينى بسى رنج و كين بدو گفت راهب كه آرى همين
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 از ان پس چه گويى چه خواهد بدن بدو گفت خسرو كه اى راى زن

 كزان پس نبينى جز از آفرين بدو گفت راهب كه منديش زين

 مگر سخت كارى بود ايزدى نيايد بروى تو ديگر بدى

 جز كام توه از ان پس نباشد ب توبر آشوبد اين سركش آرام 

 همانش بدست تو باشد زمان اگر چند بد گردد اين بدگمان

 دلت را بدين هيچ رنجه مدار بدو گفت گستهم كاى شهريار

 جهان را بسان تو شاه آفريد پاكيزه يزدان كه ماه آفريده ب

 بجان و سر نامبردار شاه خورشيد و ماهه گشسپ و بآذر ه ب

 سخن گفتن ناسزا نشنوى ترسا نگر نگروىبگفتار 

 چو سوگند خوردم بهانه مجوى مرا ايمنى ده ز گفتار اوى

 برانديش از كردگار جهان كه هرگز نسازم بدى در نهان

 نيايد سخن گفتن نابكار بدو گفت خسرو كه از ترسگار

 نيازى بكّژى و نابخردى ز تو نيز هرگز نديدم بدى

 نباشد شگفت ار شوى پر گزند بلند و ليكن ز كار سپهر

 بيك سو شود دانش و بخردى چو بايسته كارى بود ايزدى

 كه شاداب دل باش و به روزگار راهب چنين گفت پس شهرياره ب

 ريغ بيامد سوى شارستان و و زان دير چون برق رخشان ز ميغ

 كسى را كه از مردمى بود بهر پذيره شدندش بزرگان شهر
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 سوار آمد از قيصر نامدار چو آمد بران شارستان شهريار

 مدار آرزو را ز شاهان نگاه كه چيزى كزين مرز بايد بخواه

 ترا با تن خويش داريم راست چند اين پادشاهى مراستكه هر 

 ز هر بد كه انديشى آزاد باش بران شارستان ايمن و شاد باش

 اگر چند گردنكش و مهترند همه روم يك سر ترا كهترند

 نجويم خور و خواب و آرام گاه ترا تا نسازم سليح و سپاه

 آزاد گشتروانش از انديشه  چو بشنيد خسرو بدان شاد گشت

 همان انديان جهانجوى را بفرمود گستهم و بالوى را

 چنين گفت پس شهريار دلير خّراد برزين و شاپور شيره ب

 باالى آن زين زّرين كنيده ب كه اسپان چو روشن شود زين كنيد

 همه يكدالنيد و پاكيزه راى ينى قباىبپوشيد زربفت چ

 گفتار او بشنويدبگوييد و  ازين شارستان سوى قيصر شويد

 نيوشنده و چرب و شيرين زبان خردمند باشيد و روشن روان

 كمان خواهد ار نى بچوگان شود ميدان شوده گر ايدونك قيصر ب

 بدان تا شما را نيايد شكست بكوشيد با مرد خسرو پرست

 دليرى و نيرو ز شيران برند سوارى بداند كز ايران برند

 كه چينى حرير آر و مشك سياه بخّراد برزين بفرمود شاه

 چو خورشيد تابان بخّرم بهشت قيصر يكى نامه بايد نوشته ب

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 نامه فرستادن خسرو پرویز به قیصر روم   – 19بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه آن ياد گيرد دل هر كسى سخنهاى كوتاه و معنى بسى

 نشنوند ىابدان كوش تا ياوه كه نزديك او فيلسوفان بوند

 بگفتار با تو ندارند پاى چو نامه بخواند زبان برگشاى

 گشايد زبان بر سر انجمن آنچ قيصر ز من ببالوى گفت

 تو اندر سخن ياد كن همچو شهد ز فرمان و سوگند و پيمان و عهد

 بهر نيك و بد ترجمان منى بدان انجمن تو زبان منى

 بكوشيد و با آن بساييد دست بچيزى كه بر ما نيايد شكست

 سخن هرچ گفتم همه يادگير تو پيمان گفتار من در پذير

 جهان ديده گردان روشن روان شنيدند آواز فرخ جوان

 كه جز تو مبادا كسى تاجور همه خواندند آفرين سر بسر

 گوىبزرگان روشن دل و راست بنزديك قيصر نهادند روى

 فرستاده شهريار جهان چو بشنيد قيصر كز ايران مهان

 پذيره فرستاد چندى سپاه رسيدند نزديك ايوان ز راه

 همه پيكرش گوهر و زّر بوم ديباى رومه بياراست كاخى ب

 بسر بر نهاد آن دل افروز تاج نشست از بر نامور تخت عاج

 ز دهليزشان تيز بگذاشتند بفرمود تا پرده برداشتند

 پس او چو بالوى و شاپور گو گرانمايه گستهم بد پيش رو

 ميان همه تاج بر سر كمر بر چو خّراد برزين و گردانديان

 چو ديدند بردند پيشش نماز رسيدند نزديك قيصر فراز

 بران تخت زر گوهر افشاندند همه يك زبان آفرين خواندند

 از ايران و ز لشكر و رنج راه نخستين بپرسيد قيصر ز شاه

 بر تخت با نامه شاه تفت چو بشنيد خّراد برزين برفت

 چهار نهادند كرسى زّرين بفرمان آن نامور شهريار
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 همى بود خّراد برزين بپاى نشست اين سه پر مايه نيك راى

 نشيند كسى كو بپيمود راه بفرمود قيصر كه بر زير گاه

 مرا در بزرگى ندادست راه چنين گفت خّراد برزين كه شاه

 چنين نامه شاه ايران بدست كه در پيش قيصر بيارم نشست

 سودمند آيمت به پيغام او مگر بندگى را پسند آيمت

 چه گفت آن خردمند گردن فراز بدو گفت قيصر كه بگشاى راز

 جهان را بدان آفرين خوار كرد نخست آفرين بر جهاندار كرد

 توانا و داننده از هر درى كه اويست برتر ز هر برترى

 كجا برترست از مكان و زمان بفرمان او گردد اين آسمان

 اندبدين چرخ گردان بر آورده اندسپهر و ستاره همه كرده

 نخستين كيومرث را زنده كرد چو از خاك مر جانور بنده كرد

 كزان سرفراز ان ورا برگزيد چنان تا بشاه آفريدون رسيد

 ببود آشكار آنچ بودى نهان پديد آمد آن تخمه اندر جهان

 كه تاج بزرگى بسر برنهاد قبادهمى رو چنين تا سر كى

 نگه داشتندى ره ايزدى دوده هرگز بدىنيامد بدين 

 تخت كيان بر نشسته بيامد ب ناسزاوار و گست يىكنون بنده

 نه افسر نه تخت و كاله و كمر همى داد خواهم ز بيدادگر

 خرد بايد و نامدارى و بخت تخته هرانكس كه او بر نشيند ب

 كرا بود و ديهيم شاهنشهى شناسد كه اين تخت و اين فرهى

 كامگارى كنيد وفابرين بى مرا اندرين كار يارى كنيد

 بشرم آمديم از كهان و مهان كه پوينده گشتيم گرد جهان

 رخساره شد چون گل شنبليده ب چو قيصر بران سان سخنها شنيد

 زبان و روانش پر از ناله شد گل شنبليدش پر از ژاله شد
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 چشم او الژورد شد آن تخت بر چو آن نامه بر خواند بفزود درد

 كه اين نيست بر مرد دانا نهفت بخّراد برزين جهاندار گفت

 ز جان سخن گوى دارمش پيش مرا خسرو از خويش و پيوند بيش

 شما را ببين تا چه اندر خورست سليح است و هم گنج و هم لشكرست

 كه ديده به از گنج دينار و تيغ اگر ديده خواهى ندارم دريغ
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 بران پيشگاه بزرگى نشاند دبير جهان ديده را پيش خواند

 بياراست چون مرغزار بهشت بفرمود تا نامه پاسخ نوشت

 ان روز تا روزگار كهن از ز بس بند و پيوند و نيكو سخن

 نگه كرد قيصر سوارى دلير چو گشت از نوشتن نويسنده سير

 خردمند و گويا و گرد و دبير و روشن دل و يادگير گوىسخن

 كه اى شاه بينا دل و راه جوى بدو گفت رو پيش خسرو بگوى

 رنجه نياورد بايد كسى را ب مرا هم سليحست و هم زر بگنج

 درم خواستيمى ز هر مهترى ز هر كشورىو گر نيستيمان 

 آرام خويشه ايران گذشتى به ب بدان تا تو از روم با كام خويش

 چنين است كردار چرخ روان مباش اندرين بوم تيره روان

 گهى با زيانيم و گه سودمند كه گاهى پناهست و گاهى گزند

 فراز آورم تو نباشى دژم كنون تا سليح و سپاه و درم

 سخنهاى قيصر همه ياد كرد خسرو آمد فرستاده مرد بر

 

  

 خسرو پرویز پادشاهی

 پاسخ نامه خسرو از قیصر   – 21بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 پر انديشه بنشست با رهنماى ز بيگانه قيصر بپرداخت جاى

 ز گيتى گرفتست ما را پناه داد خواهموبد چنين گفت كاين ه ب

 شود آهوو زان كهتر بد بى نيرو شوده بسازيم تا او ب

 كه از فيلسوفان پاكيزه راى قيصر چنين گفت پس رهنماىه ب

 كه بندد با ما بدين كار دل ببايد تنى چند بيدار دل

 برفتند زان فيلسوفان چهار فرستاد كس قيصر نامدار

 سخنهاى ديرينه كردند ياد رومى نژادجوانان و پيران 

 ز ايرانيانيم خسته نهان كه ما تا سكندر بشد زين جهان

 خيره خون ريختن گنههمان بى ز بس غارت و جنگ و آويختن

 پيش اندر آوردشان كار بده ب كنون پاك يزدان ز كردار بد

 چو شد كندرو بخت ساسانيان يكى خامشى برگزين از ميان

 ماهه بدست آورد سر بر آرد ب آن خسروانى كاله اگر خسرو

 بپا اندر آرد همه مرز و بوم هم اندر زمان باژ خواهد ز روم

 سخنهاى ايرانيان باد دار گرين در خورد با خرد ياد دار

 يكى ديگر انديشه افگند بن از يشان چو بشنيد قيصر سخن

 راهيكى نامه بنوشت و بنمود  سوارى فرستاد نزديك شاه

 سخنهاى ديرينه خوانندگان ز گفتار بيدار دانندگان

 بگفت آنچ بشنيد با نامدار چو آمد بنزديك خسرو سوار

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 گفتگوی قیصر با فیلسوفان  – 21بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سخنهاى قيصر برو بر شمرد همان نامه قيصر او را سپرد

 شد رنگرخانش ز انديشه بى چو خسرو بديد آن دلش تنگ شد

 روزگار كهنكه پيش آمد از  چنين داد پاسخ كه گر زين سخن

 همه رنجها باد بايد گرفت همى بر دل اين ياد بايد گرفت

 ايران نيازه شما را مبادا ب گرفتيم و گشتيم زين مرز باز

 گزيده جهاندار و پاكان ما نگه كن كنون تا نياكان ما

 نگر تا ز پيران كه دارد بياد به بيداد كردند جنگ ار بداد

 كه اين بد ز زاغ آمدست ار ز بوم سزد گر بپرسيد ز داناى روم

 نيازهمى ز آفريننده شد بى كه هر كس كه در رزم شد سرفراز

 گيتى درون كامگاران بدنده ب نياكان ما نامداران بدند

 دانشىبلندى و تندى و بى نبرداشتند از كسى سركشى

 كه باشد سر اندر دم اژدها كنون اين سخنها نيارد بها

 و پود تاربگويش كه گفتار بى از من درود يكى سوى قيصر بر

 فرجام هم نيك و بد بگذرده ب بزرگان نيارند پيش خرد

 مگر بركشم دامن از تيره آب ازين پس نه آرام جويم نه خواب

 بنزديك خاقان فرستيم كس چو رومى نيابيم فريادرس

 كه آب روان از بنه تيره شد سخن هرچ گفتم همه خيره شد

 بدين شارستان در نمانم دراز فرستادگانم چو آيند باز

 دل خويش را زين سخن مشكنيد ايرانيان گفت فرمان كنيده ب

 جوانمردى و مردمى كار ماست كه يزدان پيروزگر يار ماست

 فرستاد نامه بدست تخوار گرفت اين سخن بر دل خويش خوار

 اندرو خوب و زشت يىز هر گونه بر نوشت يىبرين گونه بر نامه

 چنين تا در قيصر نامدار بيامد ز نزديك خسرو سوار
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 براندز هر گونه انديشه بر دل  چو قيصر نگه كرد و نامه بخواند

 كه اين راز را باز خواه از نهفت دستور پر مايه گفته از ان پس ب

 شود شاد اگر پيچد از روزگار نگه كن كه خسرو بدين كارزار

 از ان پس ورا نيز نوروز نيست گر ايدونك گويى كه پيروز نيست

 چو بيمار شد نزد درمان شود بمانيم تا سوى خاقان شود

 شاهى بسان پدر باشد اوىه ب باشد اوىور ايدونك پيروزگر 

 مگر كينه در دل ندارد نگاه همان به كز ايدر شود با سپاه

 بفرمود تا زيجهاى كهن چو بشنيد دستور دانا سخن

 سخن راند تا ماند از شب سه پاس ببردند مردان اختر شناس

 قيصر چنين گفت كاى تاجوره ب سرانجام مرد ستاره شمر

 كز اختر فالطون فگندست بن اين زيجهاى كهننگه كردم 

 ز شاهنشهى گردش نو رسد نه بس دير شاهى بخسرو رسد

 برو گرد تيره نيارد گذشت برين گونه تا سال بر سى و هشت

 كه بيرون شد اين آرزوى از نهفت چو بشنيد قيصر بدستور گفت

 نهيمبيا تا برين راى فرخ  چه گوييم و اين را چه پاسخ دهيم 

 كه در آسمان اختر افگند بن گرانمايه دستور گفت اين سخن

 جهان داورت باد فرياد رس بمردى و دانش كجا داشت كس

 ورا يار خواهد تن آسان شود چو خسرو سوى مرز خاقان شود

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 پیش بینی مرد اختر شناس به قیصر  – 21بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ز كين تو هرگز نپردازد اوى چو لشكر ز جاى دگر سازد اوى

 آرزوها تواناترىبدين  نگه كن كنون تو كه داناترى

 فرستيم ناچار با پيل و گاه چنين گفت قيصر كه اكنون سپاه

 كنم خوار تا دور مانم ز رنج سخن چند گويم همان به كه گنج
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 بران آفرين آفرين بر فزود هم آنگه يكى نامه بنوشت زود

 زديم از بد و نيك ناباك راى كه با موبد يكدل و پاك راى

 بران راى پيشينه باز آمديم داستانها زديم يىز هر گونه

 گشادم در گنجهاى كهن بنه كنون راى و گفتارها شد ب

 ندارم كه دارند كشور نگاه فراوان سپاهبقسطّنيه در 

 ز هر كشورى لشكرى خواستيم سخنها ز هر گونه آراستيم

 گمانفرستيم نزديك تو بى يكايك چو آيند هم در زمان

 برين نيشتر كام شير آژدن همه مولش و راى چندين زدن

 همى ياد كرد آنك داند سخن از ان ب د كه كردارهاى كهن

 دل مرد برنا شد از رنج سير شاپور شاه اردشيركه هنگام 

 به بيداد بر كينها ساختن ز بس غارت و كشتن و تاختن

 كه از داد يزدان نكردند ياد قبادكزو بگذرى هرمز و كى

 كه از داد او پير سر شد جوان نياى تو آن شاه نوشين روان

 افراسيابچنانچون كه ايران ز  همه روم ازو شد سراسر خراب

 از ايرانيان شد همه خارستان ازين مرز ما سى و نه شارستان

 زن و كودكانشان ببردند اسير ز خون سران دشت شد آبگير

 نبايد كه آيد ترا آن شگفت اگر مرد رومى بدل كين گرفت

 مبادا بدى كردن آيين ما خود آزردنى نيست در دين ما

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 نامه نوشتن قیصر به خسرو پرویز دیگر بار  – 23بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی ابوالقاسمحکیم اثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  71
 

 
 

 

 دورى از كّژى و كاستىهمان  نديديم چيزى به از راستى

 وزين در فراوان سخن راندم ستمديدگان را همه خواندم

 همه زهر گيرنده ترياك شد افسون دل مردمان پاك شده ب

 نگويد كس از روزگار كهن بدان بر نهادم كزين در سخن

 روان را به پيمان گروگان كنم بچيزى كه گويى تو فرمان كنم

 كه بر ما نباشد كسى بد گمان انشما را زبان داد بايد هم

 نگيرم چنين رنجها سست و خوار بگويى كه تا من بوم شهريار

 نه بفروشم اين رنجها را بچيز نخواهم من از روميان باژ نيز

 از ايران كسى نسپرد مرز و روم دگر هرچ داريد زان مرز و بوم

 بسازيد با ما و خويشى كنيد بدين آرزو نيز بيشى كنيد

 وگر ناسزا كارزارى بود شما را هر آنگه كه كارى بود

 بود نيز گاهى كه كهتر شويم همه دوستدار و برادر شويم

 بدلتان همه كينه آيد فراز نيازچو گرديد زين شهر ما بى

 از ان بيهده روزگار كهن و ز سلم اندر آمد سخن رز تو

 سزاوار مهرى برو يادگار يكى عهد بايد كنون استوار

 نرانيم و از روزگار كهن كزين باره از كين ايرج سخن

 جدايى نجوييم زين مرز و بوم ازين پس يكى باشد ايران و روم

 كه از مهتران بر خرد بهترست پس پرده ما يكى دخترست

 چنانچون بود رسم و آيين ما بخواهيد بر پاكى دين ما

 نيارد بيادبود كين ايرج  بدان تا چو فرزند قيصر نژاد

 بياسايد و راه جويد بدين از آشوب و ز جنگ روى زمين

 مر اين را بجز راستى نشمرى كنون چون بچشم خرد بنگرى

 ز يزدان چنين است فرمان ما بماند ز پيوند پيمان ما
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 همانا كه بگذشت سال دراز ز هنگام پيروز تا خوشنواز

 پيمان شكن خود مبادجهاندار  باده كه سرها بدادند هر دو ب

 پيچى ز داده كه پيچد خرد چون ب مسيح پيمبر چنين كرد ياد

 گازه كه پيروز را سر نيايد ب بسى چاره كرد اندران خوشنواز

 بديد اندران جايگه تيره دود چو پيروز با او درشتى نمود

 بپيچيد و شد شاه را سر ز داد باده شد آن لشكر و تخت شاهى ب

 چو خواهى كه بر يابى از روزگار نوز ناديده كارتو برنايى و 

 كه پيمان شكن كس نيرزد كفن مكن يارى مرد پيمان شكن

 كه پيمان شكن باشد و كينه خواه بدان شاه نفرين كند تاج و گاه

 گر انگشتها چرب دارى مخوان كنون نامه من سراسر بخوان

 فرخ نويسهمه خوبى انديش و  سخنها نگه دار و پاسخ نويس

 تو باشى نويسنده تيزوير نخواهم كه اين راز داند دبير

 ببينم دل مرد خودكامه را چو بر خوانم اين پاسخ نامه را

 فرستيم تا دل ندارى دژم همانا سليح و سپاه و درم

 ترستو گر نزد تو نيز نامى ترستهرانكس كه بر تو گرامى

 برگسل هادل كينهمردى ز ه ب ابا آنك زو كينه دارى بدل

 مكن روز بر دشمن و دوست دخش يزدان دارنده بخشه گناهش ب

 جهاندار و با لشكر و تاج و تخت چو خواهى كه داردت پيروز بخت

 روان را سوى راستى راه دار ز چيز كسان دست كوتاه دار

 بروبر نهادند مهرى ز مشك چو عنوان آن نامه برگشت خشك

 فرستاده را داد و كرد آفرين قيصر نگينبران مهر بنهاد 
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 ز پيوستن آگاهى نو رسيد چو آن نامه نزديك خسرو رسيد

 دگر گونه گردد همى بر سپهر گفت كامروز مهر ايرانيانه ب

 سخن گفتنش سربسر سودمند ز قيصر يكى نامه آمد بلند

 ببرد ز روم و ز ايران زمين همى راه جويد كه ديرينه كين

 كه هرگز نه برخاست كين از ميان چنين يافت پاسخ ز ايرانيان

 نويسند بر تاجها نام تو هنگام توه چو اين راست گردد ب

 بپردخت خسرو ز بيگانه جاى چو ايشان بران گونه ديدند راى

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

 بر آيين شاهان خط خسروى يكى نامه بنوشت بر پهلوى

 ز گردنده خورشيد تا تيره خاك كه پذيرفت خسرو ز يزدان پاك

 ايران و گنج و سپاهورا باشد  كه تا او بود شاه در پيشگاه

 نه لشكر فرستد بران مرز و بوم نخواهد ز دارندگان باژ روم

 بود ارزاگر چند بيكار و بى هران شارستانى كزان مرز بود

 ازين پس نوشته فرستيم و چك بقيصر سپارد همه يك بيك

 كه پاكست و پيوسته قيصرست همان نيز دختر كزان مادرست

 بدين خواستن دل بياراستيم خواستيمهمداستان پدر ه ب

 از ايران و اندر پناه تواند هران كس كه در بارگاه تواند

 چو خّراد برزين ز تخم كيان چو گستهم و شاپور و چون انديان

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 پیمان نامه نوشتن خسرو پرویز و فرستادن نزد قیصر  – 24بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 خرد يافته دختر نامدار چو لشكر فرستى بديشان سپار

 چو از پيش بود آن بزرگ انجمن بخويشى چنانم كنون با تو من

 كز و بود گيتى ببيم و اميد نخستين كيومرث با جمشيد

 كه آيين و فّر فريدون نهاد دگر هرچ هستند ايرج نژاد

 كه از داد او خويش بد ميش و گرگ بدين همنشان تا قباد بزرگ

 يكى گشت رومى و ايرانيان همه كينه برداشتيم از ميان

 افسرشكه از دختران باشد او  ز قيصر پذيرفتم آن دخترش

 ز كردار بسيار تا اندكى ازين بر نگردم كه گفتم يكى

 كه بودن درين شارستان شد دراز تو چيزى كه گفتى درنگى مساز

 نوشته بخورشيد خّراد داد چو كرد اين سخنها برين گونه ياد

 اسپ كميت اندر آورد پاىه ب سپهبد چو باد اندر آمد ز جاى

 سخنهاى خسرو بدو كرد ياد همى تاخت تا پيش قيصر چو باد

 بديد آن سخنهاى شاه بلند چو قيصر از ان نامه بگسست بند

 بگفتارها بر توانا بدند بفرمود تا هر كه دانا بدند

 تنه بپرسيد زيشان همه تن ب بنزديك قيصر شدند انجمن

 ابا شاه ايران چه پيمان كنيم كه اكنون مر اين را چه درمان كنيم

 همى روم و ايران يگانه شديم شديم بهانهبىبدين نامه ما 

 زبان را بپاسخ بياراستند بزرگان فرزانه برخاستند

 جهاندار با تخت و افسر تويى كه ما كهترانيم و قيصر تويى

 ز ما گر بخواهى تن و جان تراست نگه كن كنون راى و فرمان تراست

 دين بدان نامداران با راى و چو بشنيد قيصر گرفت آفرين

 آيين و چهره دگر گونه تر شد ب همى بود تا شمع گردان سپهر
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 شباهنگ شدبرج ه ستاره ب شد رنگچو خورشيد گردنده بى

 دراز هاىكه پيش آرد انديشه نيرنگ سازه بفرمود قيصر ب

 كه كس باز نشناسد او را بجسم بسازيد جايى شگفتى طلسم

 طراز هاىپر از شرم با جامه نشسته زنى خوب بر تخت ناز

 پس پشت و پيش اندرش بندگان ازين روى و زان رو پرستندگان

 بگريان زنى ماند آن خوب روى و گوى گفتنشسته بران تخت بى

 سرشكى ز مژگان بينداختى زمان تا زمان دست بر آختى

 زنى يافتى شيفته پر ز نور هر آن كس كه ديدى مر او را ز دور

 دو رخ زرد و مژگان چو ابر بهار زاره كه بگريستى بر مسيحا ب

 بر قيصر آمد يكى رهنماى طلسم بزرگان چو آمد بجاى

 بپيش طلسم آمد آنگاه تفت بشنيد قيصر برفتز دانا چو 

 فرستاد و گستهم را پيش خواند از ان جادويى در شگفتى بماند

 يكى دخترى داشتم چون نگار بگستهم گفت اى گو نامدار

 يكى خويش بد مر و را نامجوى بباليد و آمدش هنگام شوى

 روى بگشادمش دانشىز بى راه مسيحا بدو دادمشه ب

 سوى آسمان شد روان جوان فرستادم او را بخان جوان

 شده روز روشن برو الژورد كنون او نشستست با سوك و درد

 جهان نو از رنج او شد كهن نه پندم پذيرد نه گويد سخن

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 جادو ساختن رومیان و آزمایش کردن ایرانیان را   – 25بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  76
 

 
 

 

 سخنهاى دانندگان برگزين يكى رنج بردار و او را ببين

 زبانمگر با تو او برگشايد  جوانى و از گوهر پهلوان

 مگر از دلش رنج بيرون كنم بدو گفت گستهم كايدون كنم

 گشاده دل و بر سخن كامگار بنزد طلسم آمد آن نامدار

 طلسم از بر تخت بردش نماز چو آمد بنزديك تختش فراز

 سخن گفت با دختر سوكوار گرانمايه گستهم بنشست خوار

 سودمندسخنها كه او را بدى  پنده دالور نخست اندر آمد ب

 خردمند نخروشد از كار داد بدو گفت كاى دخت قيصر نژاد

 چه در بيشه شير و چه ماهى در آب رها نيست از مرگ پّران عقاب

 روانبود و تن بى زبانكه زن بى همه باد بد گفتن پهلوان

 بينداختى پيش گويا پزشك انگشت خود هر زمانى سرشكه ب

 فرستاد قيصر كس او را بخواند چو گستهم ازو در شگفتى بماند

 كزو تيره گردد همى افسرم چه ديدى بدو گفت از دخترم

 نبد پند من پيش او كاربند بدو گفت بسيار دادمش پند

 كه امروز با انديان باش جفت بالوى گفته دگر روز قيصر ب

 كند جان ما را بدين دخت شاد همان نيز شاپور مهتر نژاد

 سخن گويى از نامور شهريار سوكوارشوى پيش اين دختر 

 كز و آتش آيد همى بر سرم مگر پاسخى يابى از دخترم

 بداند سر مايه و ارزتان مگر بشنود پند و اندرزتان

 آواز فرخ دهده چو پاسخ ب بر آنم كه امروز پاسخ دهد

 كه خوناب بارد همى بر كنار شود رسته زين انده سوكوار

 ننگ نبرده سخن گوى و هر يك ب مرد برفت آن گرامى سه آزاد

 خامشى برگزيد زبانزن بى از يشان كسى روى پاسخ نديد
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 ببيچارگى نزد داور شدند از ان چاره نزديك قيصر شدند

 نبد پند ما مر ورا سودمند كه هر چند گفتيم و داديم پند

 كه ما سوكواريم زين سوكوار چنين گفت قيصر كه بد روزگار

 سوى راى خّراد برزين شتافت نامداران چو چاره نيافتاز ان 

 اردشير ۀگزين سر تخم بدو گفت كاى نامدار دبير

 مگر يك ره آواز او بشنوى يكى سوى اين دختر اندر شوى

 ز ايوان بنزديك آن سوكوار فرستاد با او يكى استوار

 نگه كرد روى و سر و افسرش چو خّراد برزين بيامد برش

 طلسم فريبنده بردش نماز بود پيشش زمانى درازهمى 

 پر انديشه شد مرد مهتر نژاد بسى گفت و زن هيچ پاسخ نداد

 پرستندگان را بر او بديد سراپاى زن را همى بنگريد

 پرستنده بارى چرا خامش است همى گفت گر زن ز غم بيهش است

 سزيدى اگر كم شدى خشم اوى اگر خود سر شكست در چشم اوى

 چپ و راست جنبش نداند همى بپيش برش برچكاند همى

 نه جنبان شدش دست و نه پاى رفت سرشكش كه انداخت يك جاى رفت

 جز از دست جايش جنبان بدى اگر خود درين كالبد جان بدى

 و گر دست جاى دگر آختى سرشكش سوى ديگر انداختى

 طلسمنباشد جز از فيلسوفى  نبينم همى جنبش جان و جسم

 كه اين ماه رخ را خرد نيست جفت بر قيصر آمد بخنديد و گفت

 كه بالوى و گستهم نشناختند طلسمست كاين روميان ساختند

 وگر چشم ما را ببندى همى ايرانيان گر بخندى همىه ب

 گشاده رخ و سيم دندان شود چو اين بشنود شاه خندان شود

 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  78
 

 
 

 

 كه دستور شاهنشهان را سزى بدو گفت قيصر كه جاويد زى

 كزين برتر اندازه نتوان گرفت يكى خانه دارم در ايوان شگفت

 شود هوشياركز انجا شگفتى  يكى اسب و مردى بروبر سوار

 طلسمست گر كرده ايزديست چو بينى ندانى كه اين بند چيست

 بيامد بران جايگاه كهن چو خّراد برزين شنيد اين سخن

 سوار ايستاده درو ارجمند بديدش يكى جاى كرده بلند

 بدان سان تو گفتى خداى آفريد كجا چشم بيننده چونان نديد

 قيصر نامداربيامد بر  بديد ايستاده معلق سوار

 همه خانه از گوهر شاهوار چنين گفت كز آهنست آن سوار

 كه روميش بر اسپ هندى نشاند كه دانا و را مغناطيس خواند

 بخواند شود شاد و روشن روان هر انكس كه او دفتر هندوان

 همى تا كجا بركشد پايگاه بپرسيد قيصر كه هندى ز راه

 گر خود كيند پرستندهمه بت ز دين پرستندگان بر چيند

 بهند اندرون گاو شاهست و ماه چنين گفت خّراد برزين كه راه

 ندارد كسى بر تن خويش مهر بيزدان نگروند و گردان سپهر

 چو ما را ز دانندگان نشمرند ز خورشيد گردنده بر بگذرند

 شد اندر ميان خويشتن را بسوخت هر انكس كه او آتشى بر فروخت

 بفرمان يزدان فرمانروا ند اندر هوايكى آتشى دا

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 گزارش دادن خراد بر کیش هندوان  – 26بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سخنهاى نغز آورد دلپذير كه داناى هندوش خواند اثير

 گناهش ز كردار شد ناپديد آتش رسيده چنين گفت كآتش ب

 همان راستى خواند اين سوختن از ان ناگزير آتش افروختن

 برين بر روان مسيحا گواست همان گفت و گوى شما نيست راست

 بدانگه كه بگشاد راز از نهفت عيسى مريم چه گفت نبينى كه

 مياويز با او بتندى بسى كه پيراهنت گر ستاند كسى

 شود تيره زان زخم ديدار تو رخسار توه وگر برزند كف ب

 خردمند را نام بهتر ز كام مزن هم چنان تا بماندت نام

 مجو ار نباشدت گستردنى تام را بس كن از خوردنى بسو

 ازين تيرگى بگذريد آزاربى بدين سر بدى را ببد مشمريد

 دل از آز بسيار بى راه گشت شما را هوا بر خرد شاه گشت

 شمارى كه شد گنجتان را كليد كيوان رسيده كه ايوانهاتان ب

 رومى و رومى كاله هاىزره ابا گنجتان نيز چندان سپاه

 بركشيدز آسودگى تيغها  بهر جاى بيداد لشكر كشيد

 مسيحا نبود اندرين رهنمون همى چشمه گردد بيابان ز خون

 كه نانش ز رنج تن خويش بود يكى بينوا مرد درويش بود

 فزونيش رخبين بدى پرورش جز از ترف و شيرش نبودى خورش

 و بيچاره ديدش بكشت يارچو بى چو آورد مرد جهودش بمشت

 بر مر ورا خوار كرد بران دار همان كشته را نيز بر دار كرد

 و داننده و يادگير گوىسخن چو روشن روان گشت و دانش پذير

 ببرنايى از زيركى كام يافت به پيغمبرى نيز هنگام يافت

 بران دار برگشته خندان بد اوى تو گويى كه فرزند يزدان بد اوى

 تو گر بخردى گرد اين فن مگرد بخندد برين بر خردمند مرد
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 بنزديك او آشكارست راز نيازز فرزند و زن بى كه هست او

 هم از راه و آيين طهمورثى چه پيچى ز دين كيومرثى

 جز از بندگى كردنت راى نيست كه گويند داراى كيهان يكيست

 چو بر واژه برسم بگيرد بدست جهاندار دهقان يزدان پرست

 گر از تشنگى آب بيند بخواب نشايد چشيدن يكى قطره آب

 جنگ اندرون آب سرده نخواهد ب روز نبرده بيزدان پناهد ب

 كه از آب و خاك و هوا برترست همان قبله رويشان برترين گوهرست

 بفرمان دارنده دارند گوش نباشند شاهان ما دين فروش

 نجويند نام و نشان جز بداد بدينار و گوهر نباشند شاد

 مستمنددگر شاد كردن دل  ببخشيدن كاخهاى بلند

 بپوشد رخ شيد گردان بگرد سديگر كسى كو بروز نبرد

 جزين را نخواهد خردمند شاه بر و بوم دارد ز دشمن نگاه

 آفرينبرو باد نفرين بى جز از راستى هرك جويد ز دين

 سخنهاى او سودمند آمدش چو بشنيد قيصر پسند آمدش

 ترا نامدار مهان آفريد بدو گفت آن كو جهان آفريد

 تو دارى در رازها را كليد سخنهاى پاك از تو بايد شنيد

 سرش ز افسر ماه برتر بود كسى را كزين گونه كهتر بود

 يكى افسرى نامبردار خواست درم خواست از گنج و دينار خواست

 كه آباد باد از تو ايران زمين بدو داد و بسيار كرد آفرين
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 جهان شد ز گرد سواران سياه و ز ان پس چو دانست كامد سپاه

 همه نامدار از در كار زار گزين كرد زان روميان صد هزار

 سر آمد برو روزگار درنگ سليح و درم خواست و اسپان جنگ

 خردمند و با سنگ و با راى و كام يكى دخترش بود مريم بنام

 همى خواست از كردگار آفرين آيين دينه خسرو فرستاد به ب

 خسرو سپرده آيين نيكو به ب بپذرفت دخترش گستهم گرد

 كزان كند شد بارگيهاى تيز و زان پس بياورد چندان جهيز

 زرنگار ۀز ياقوت و ز جام شاهوارز زّرينه و گوهر 

 زر پيكر و از بريشمش بومه ب ز گستردنيها و ديباى روم

 سه تاج گرانمايه گوهر نگار همان ياره و طوق با گوشوار

 جليلش پر از گوهر شاهوار عمارى بياراست زّرين چهار

 ز گوهر درفشان چو چشم خروس چهل مهد ديگر بد از آبنوس

 ز ايوان برفتند با رنگ و بوى روىماه ۀاز ان پس پرستند

 زّرين و سيمين ستامه بيامد ب خردمند و بيدار پانصد غالم

 پرى چهره و شهره و دلگسل ز رومى همان نيز خادم چهل

 خردمند و با دانش و نامدار و زان فيلسوفان رومى چهار

 همان نيز با مريم اندر نهفت بديشان بگفت آنچ بايست گفت

 همان بخشش و خورد و شايستگى آرام و ز كام و بايستگىاز 

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 فرستادن قیصر سپاه و دختر نزد خسرو پرویز  – 27بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 فزون بد ز سيصد هزاران هزار پس از خواسته كرد رومى شمار

 ز گوهر نگار افسرى بر سرش فرستاد هر كس كه بد بر درش

 ز شايسته هر چيز بسيار داد مهان را همان اسپ و دينار داد

 ماهه آريد گردن بسزد گر بر  چنين گفت كاى زيردستان شاه

 نخيزد كسى از ميان مهان ز گستهم شايسته تر در جهان

 كه اندر سخنها ميانجى بود چو شاپور مهتر كرانجى بود

 كه نفروشد آزادگان را بچيز يكى را ز دارست بالوى نيز

 گيتى بسىه اگر چند ماند ب چو خّراد برزين نبيند كسى

 آشكارا شود زو نهانكه تا  بران آفريدش خداى جهان

 همه كار و كردار او ايزديست بديستچو خورشيد تابنده او بى

 برفتند بادانش و رهنمون نامه درونه همه ياد كرد اين ب

 كه تا رفتنش كى به آيد ز جاى ستاره شمر پيش با رهنماى

 نيك اختر و فال گيتى فروزه ب بهرام روزه بجنبيد قيصر ب

 پيش سپاهه سديگر بيامد ب راهه قيصر ب دو منزل همى رفت

 سخن گفت با او ز اندازه بيش بفرمود تا مريم آمد بپيش

 نگه دار و مگشاى بند از ميان بدو گفت دامن ز ايرانيان

 ببيند كه كارى رسد نو ترا برهنه نبايد كه خسرو ترا

 كه يار تو بادا برفتن سپهر مهره بگفت اين و پدرود كردش ب

 بدان جنگ ساالر لشكرش بود نياطوس جنگى برادرش بود

 بران بر نهادم كه هم كيش تست بدو گفت مريم بخون خويش تست

 سپاهى برين گونه آراسته سپردم ترا دختر و خواسته

 پيچيد روىه بگفتند و گريان ب نياطوس يك سر پذيرفت از وى

 و تيغ نياطوس در پيش با گرز راه وريغه همى رفت لشكر ب
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 از ان شارستان برد لشكر براه چو بشنيد خسرو كه آمد سپاه

 درفش سواران جوشن وران چو آمد پديدار گرد سران

 سواران بيدار و مردان مرد همى رفت لشكر بكردار گرد

 بخنديد چون گل بوقت بهار دل خسرو از لشكر نامدار

 كرد مران باره را پاشنه خيز دل روشن راد را تيز كرد

 بپرسيدن آزادى اندر گرفت نياطوس را ديد و در بر گرفت

 ابا رنج ديگر تهى كرد گنج ز قيصر كه برداشت زانگونه رنج

 بپرده درون روى مريم بديد و ز ان جاى سوى عمارى كشيد

 ز ديدار آن خوب رخ گشت شاد بپرسيد و بر دست او بوس داد

 ماه را ساخت جاىنهفته يكى  بياورد لشكر بپرده سراى

 چهارم چو بفروخت گيتى فروز سخن گفت و بنشست با او سه روز

 نياطوس را پيش او خواستند گزيده سرايى بياراستند

 سران سپه را همه بيش و كم همه ابا سرگس و كوت جنگى ب

 كدامند و مردان جنگاوران بديشان چنين گفت كاكنون سران

 آورد گيرند روز نبردكه  نياطوس بگزيد هفتاد مرد

 گزيده سواران خنجرگزار كه زير درفشش برفتى هزار

 سواران گردنكش و رزمخواه چو خسرو بديد آن گزيده سپاه

 كه چرخ آفريد و زمان و زمين همى خواند بر كردگار آفرين

 چه بر نامور قيصر و كشورش همان بر نياطوس و بر لشكرش

 زارارمرا يار باشد گِه ك بدان مهتران گفت اگر كردگار

 كوكب ثريا كنمه زمين را ب توانايى خويش پيدا كنم

 فلك يار و مهر ردان بوستان دوستان ۀنباشد جز انديش
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 سپه را بكردار گردان سپهر هشتم بياراست خورشيد چهره ب

 هوا شد ز گرد سپاه آبنوس ز درگاه برخاست آواى كوس

 بيامد سوى آذرابادگان سپاهى گزين كرد ز آزادگان

 لشكر گه آمد دما دم سپاهه ب فرمان شاهه دو هفته بر آمد ب

 گشن و راهى سه دوكچنان لشكرى  شاه بر دشت دوك ۀسرا پرد

 بدو گفت مهتر تويى بر رمه نياطوس را داد لشكر همه

 تيز تگ را سپرد ۀعنان بار و زان جايگه با سواران گرد

 همى راند شادان دل و راه جوى سوى راه چيچست بنهاد روى

 كه كردى ميان بزرگان منى بجايى كه موسيل بود ارمنى

 بندوى خال جهانجوى بودكه  لشكر گهش يار بندوى بوده ب

 راهه ز لشكر نگه كرد خسرو ب برفت اين دو گرد از ميان سپاه

 چنين اسپ تازان بدشت نبرد گستهم گفت آن دالور دو مرده ب

 برين گونه تازان ز بهر چيند برو سوى ايشان ببين تا كيند

 برانم كه آن مرد ابلق سوار چنين گفت گستهم كاى شهريار

 همان يارش از لشكرى ديگرست كنداورست برادرم بندوى

 كه اين كى بود اى سوار دلير گستهم شيره چنين گفت خسرو ب

 مگر پاك يزدان بود يار و پشت كجا كار بندوى باشد درشت

 و گر كشته بر دار ميدان بود زندان بوده اگر زنده خواهى ب

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 سپاه کشیدن خسرو به سوی آذرآبادگان  – 28بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 تستبدان سو نگه كن كه او خال  بدو گفت گستهم شاها درست

 ز گستهم گوينده جز جان مجوى گر آيد بنزديك و باشد جز اوى

 پياده شدند اندران سايه گاه هم آنگه رسيدند نزديك شاه

 ستودند و بردند پيشش نماز چو رفتند نزديك خسرو فراز

 كه گفتم ترا خاك يابم نهفت وى گفتدبنه بپرسيد خسرو ب

 مردمى كو ز بهرام ديدهمان  بخسرو بگفت انچ بر وى رسيد

 شهريار ۀو زان پوشش جام ن روزگارآ و زان چاره جستن در

 از ان پس بدو گفت كاين مرد كيست همى گفت و خسرو فراوان گريست

 تو موسيل را چون نپرسى ز مهر بدو گفت كاى شاه خورشيد چهر

 آباد بومه نخفتست هرگز ب رومه كه تا تو ز ايران شدستى ب

 نه خرگاه و خيمه سراى وى است و دشت جاى وى استسراپرده 

 سليح بزرگى و گنج درم فراوان سپاهست با او بهم

 برگشتن شاه بوده نيازش ب كنون تا تو رفتى برين راه بود

 كه رنج تو كى ماند اندر نهفت موسيل گفته جهاندار خسرو ب

 همان نامت از مهتران مه شود بكوشيم تا روز تو به شود

 من بر يكى تازه كن روزگاره ب بدو گفت موسيل كاى شهريار

 ستايش كنم فّر و زيب ترا كه آيم ببوسم ركيب ترا

 درفشان كنم زين سخن گنج تو بدو گفت خسرو كه با رنج تو

 شد آن مرد بيدار دل ناشكيب برون كرد يك پاى خويش از ركيب

 وراهمى خيره گشت از نهيب  راببوسيد پاى و ركيب و

 جهانجوى فرمود تا برنشست چو بيكار شد مرد خسرو پرست

 همى تاخت تا پيش آذر گشسب برانگيخت اسپ برو ز ان دشت بى

 درد آژدهه دلش بود يك سر ب آتشكدهه نوان اندر آمد ب
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 بپيش جهاندار يزدان پرست بشد هيربد زند و استا بدست

 آگند چندى گهربر آتش بر  گشاد از ميان شاه زّرين كمر

 بناليد و ز هيربد برگذشت نيايش كنان پيش آذر بگشت         

 سر دشمنان اندر آور بخاك همى گفت كاى داور داد و پاك

 همه راه نيكى سگالم همى تو دانى كه بر داد نالم همى

 بگفت اين و بر بست زّرين كمر تو مپسند بيداد بيدادگر

 همى شد خليده دل و راه جوى روىسوى دشت دوك اندر آورد 

 همان تيره گشت آن شب ديرياز گه خويش بازلشكر ه چو آمد ب

 كه تا باز جويند كار جهان فرستاد بيدار كارآگهان

 كه آمد ز ره شاه گيتى فروز چو آگاه شد لشكر نيمروز

 زمين شد بكردار درياى نيل همه كوس بستند بر پشت پيل

 يارى بنزديك خسرو شدنده ب نو شدنداز ان آگهى سر بسر 
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 كه تازه شد آن فّر شاهنشهى بهرام زين آگهىه چو آمد ب

 نگه كرد با دانش و آب روى همانگه ز لشكر يكى نامجوى

 كه بهرام را او بدى نيك خواه كجا نام او بود دانا پناه

 سخنهاى بايسته چندى براند دبير سرافراز را پيش خواند

 نويسد بران مهتران سترگ بزرگ هاىبفرمود تا نامه

 ببرد كه از مهتران نام گردى بگستهم و گردوى و بندوى گرد

 هر انكس كه بود از يالن نامدار چو شاپور و چون انديان سوار

 همى خواهم اندر نهان آفرين سر نامه گفت از جهان آفرين

 نگيريد بر بد ازين سان شتاب چو بيدار گرديد يك سر ز خواب

 پديد آمد اندر كنار و ميان كه تا در جهان تخم ساسانيان

 بگرد جهان گشتن و داورى از يشان نرفتست جز برترى

 كه اندر جهان تازه شد دار و گير نخست از سر بابكان اردشير

 سر نامداران همه خيره گشت زمانه ز شمشير او تيره گشت

 از ان نامداران روشن روان از اردوان گويمنخستين سخن

 چه آمد ز پيروز ناپاك راى شنيدى كه بر نامور سوفزاى

 و زان مهتران دادن او را بباد پاى قبادرها كردن از بند 

 هنرها بشست از دل آهو گرفت قباد بدانديش نيرو گرفت

 برو شد دل نامداران درشت چنان نامور نيكدل را بكشت

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 آگاه شدن بهرام از بازگشتن خسرو و نامه نوشتن به سرداران ایران  – 29بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 هوا برگزيند ز فرزند خويش كسى كو نشايد به پيوند خويش

 نجويد كسى عاج از چوب شيز نيزه به بيگانگان هم نشايد ب

 مجوييد ياقوت از سرخ بيد ساسانيان تا نداريد اميده ب

 كه فرخنده باد اورمزد شما چو اين نامه آرند نزد شما

 بر و آستى هم ز پيراهنست نزديك من جايتان روشنسته ب

 اگر تيره بد گر بلند آفتاب بيك جاى مان بود آرام و خواب

 من شود روشن اين جان تاريك نزديك منه چو آييد يك سر ب

 بپاى اندر آرم سر و گاهشان نينديشم از روم و ز شاهشان

 بيامد فرستاده راه جوى مهر اوى هانهادند بر نامه

 درگاه خسرو خراميد تفته ب بكردار بازارگانان برفت

 داشت نيز هاهديه هاابا نامه يكى كاروانى ز هر گونه چيز

 بر زمين نيست راهكه گفتى مگر  بديد آن بزرگى و چندان سپاه

 نخواهد ز بهرام يل زينهار بدل گفت با اين چنين شهريار

 همان بار دارم شتروار سى پارسى دشمنميكى مرد بى

 بلندى پديدار گشت از مغاك چرا خويشتن كرد بايد هالك

 بنزديك او هديه نو برم شوم نامه نزديك خسرو برم

 نامه و نيك خواه ابا هديه و انديشه آمد بنزديك شاهه ب

 سخنهاش بر شاه گيتى شمرد هديه برد هادرم برد و با نامه

 كرسى زّرين نشانده مر او را ب را بخواند هاجهاندار چون نامه

 تو بهرام را نزد من خوار دان بدو گفت كاى مرد بسيار دان

 فزون تر مجو اندرين كار نام كامه كنون زانچ كردى رسيدى ب

 مران پاسخ نامه را ناگزير نزد او شد دبير بفرمود تا

 كه اى مهتر گرد گردن فراز دراز هاىنوشت اندران نامه
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 فرستاده را پيش بنشانديم تو بر خوانديم هاىهمه نامه

 بدل با تو همچون بهار نويم بگفتار بيكار با خسرويم

 كه انديشد از گرز مردان روم چو لشكر بيارى بدين مرز و بوم

 بجنگ اندرون روميان را كشيم همه پاك شمشيرها بركشيم

 همان مردى و پايگاه ترا چو خسرو ببيند سپاه ترا

 به گريزان شودز پيشت چو رو دلش زود بيكار و لرزان شود

 نيك خواه ۀن پسنديدآ ببرد مهر بنهاد شاه هابدان نامه

 كاركردبرش گنج يابى ازين  بدو گفت شاه اى خردمند مرد

 گرانمايه ياقوت بسيار داد مر او را گهر داد و دينار داد

 شنيده سخنها بروبر شمر بدو گفت كاين نزد چوبينه بر
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 شنيده سخنها همه ياد كرد بيامد بنزديك چوبينه مرد

 هوا را بخواند و خرد را براند چو مرد جهانجوى نامه بخواند

 بماندند ايرانيان در شگفت ساز رفتن گرفت هااز ان نامه

 چو ديدند كردار تاريك اوى برفتند پيران بنزديك اوى

 گردد اين روز نو ز رفتن كهن همى گفت هر كس كز ايدر مرو

 نبينى مگر گرز و شمشير كين ايران زمينه اگر خسرو آيد ب

 همى خيره بفريبدت روزگار برين تخت شاهى مخور زينهار

 دره بفرمود تا رفت لشكر ب نيامد سخنها برو كارگر

 سپاهى دالور ز آزادگان همى تاخت تا آذرآبادگان

 مور و بر پّشه راهببستند بر  تنگ سپاهه سپاه اندر آمد ب

 لشكر نگاهه كه من كرد خواهم ب چنين گفت پس مهتر كينه خواه

 سپاهى كدامند و گردان كيند ببينم كه رومى سواران كيند

 گشسپسينه و مهتر ايزد يالن همه بر نشستند گردان بر اسپ

 گرانمايگان بر گرفتند راه بديدار آن لشكر كينه خواه

 بنزديك مهتر فراز آمدند آمدند چو لشكر بديدند باز

 ز انديشه ما همى بگذرند يكى لشكرند كرانهكه اين بى

 برفتند پويان بدان بارگاه و ز ان روى رومى سواران شاه

 كه ما جنگ جوييم ز ايرانيان ببستند بر پيش خسرو ميان

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 سپاه راندن بهرام چوبینه به جنگ خسرو پرویز  – 31بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كز و آرزو خواست رومى سپاه بدان كار همداستان گشت شاه

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  92
 

 
 

 

 خروشى بر آمد ز هر دو گروه چو خورشيد برزد سر از تيره كوه

 گر از تيغها تيره شد روى مهر كه گفتى زمين گشت گردان سپهر

 كوه گشت آهنين يك سرهزمين  بياراسته ميمن و ميسره

 بيابان همى جست بر كوه راه از آواز اسپان و بانگ سپاه

 يكى خنجر آبگون بركشيد چو بهرام جنگى بدان بنگريد

 دو نيمه دل شير در بيشه شد ب نيامد بدلش اندرون ترس و بيم

 همه كشور دوك لشكر كشيد ايرانيان گفت صف بركشيده ب

 كه دارد نگه ميسر و ميمنه همى گشت گرد سپه يك تنه

 همى باش تا پيش روى سپاه سينه را گفت بر قلبگاهيالن

 بگاه گريزش درنگى منم كه از لشكر امروز جنگى منم

 جهان ديد يك سر ز لشكر سياه نگه كرد خسرو بدان رزمگاه

 همى تيغ باريد گفتى ز ابر رخ شيد تابان چو كام هژبر

 بباال گذشتند زان رزمگاه گستهم و شاهنياطوس و بندوى و 

 نهاده دو ديده بفرمانبران نشستند بر كوه دوك آن سران

 چپ و راست و قلب و جناح سپاه از ان كوه لشكر همى ديد شاه

 برفتند مردان پرخاش جوى چو برخاست آواز كوس از دو روى

 سپهر از بر خاك دشمن شدست تو گفتى زمين كوه آهن شدست

 فلك تار ديد و زمين قار ديد چو خسرو بران گونه پيكار كرد

 

 خسرو پرویزپادشاهی 

 شکست دادن رومیان  – 31بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه از برتران پاك و برتر توى بيزدان همى گفت بر پهلوى

 كه داند چنين جز تو اى پاك و راد كه برگردد امروز از رزم شاد

 كه شود خار و خو ۀسر نيز كرا بخت خواهد شدن كندرو

 پيش چشمش يكى بيشه بودجهان  دل و جان خسرو پر انديشه بود

 ز آهن بكردار كوهى سياه كه بگسست كوت از ميان سپاه

 ز كوهن برآشد بر  ترچو نزديك بيامد دمان تا ميان گروه

 ديو ساز ۀنگه كن بدان بند بخسرو چنين گفت كاى سرفراز

 چو او كامران شد تو بگريختى رزم اندر آويختىه كه با او ب

 كه تا از ميان دليران كجاست دست راستببين از چپ لشكر و 

 ببيند دل و رزم مردان كار كنون تا بياموزمش كارزار

 دلش گشت پر درد و كين كهن چو بشنيد خسرو ز كوت اين سخن

 سليح سواران فرو ريختى كجا گفت كز بنده بگريختى

 دلش گشت پر خون و سر پر ز باد ورا زان سخن هيچ پاسخ نداد

 كه رو پيش آن مرد ابلق سوار پس كوت را شهريارچنين گفت 

 تو مگريز تا لب نخايى ز ننگ چو بيند ترا پيشت آيد بجنگ

 چنان شد كه با باد انباز گشت چو بشنيد كوت اين سخن بازگشت

 آوردگه رفت چون پيل مسته ب همى رفت جوشان و نيزه بدست

 زو نام رابرافراخت زانگونه  چو نزديك شد خواست بهرام را

 كه بيدار باش اى سوار نبرد سينه بهرام را بانگ كرديالن

 كمندى بفتراك و نيزه بدست كه آمد يكى ديو چون پيل مست

 برآِهخت چون باد و بر گفت نام چو بهرام بشنيد تيغ از نيام

 از ان كوه سر سر بر آورد راست چو خسرو چنان ديد بر پاى خاست

 دو ديده پر از آب و دل پر ز خشم بهرام چشمه كوت و به نهاده ب
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 جهانجوى بر جاى بفشارد پاى چو رومى به نيزه در آمد ز جاى

 بروى اندر آورد جنگى سپر چو نيزه نيامد برو كارگر

 كه تا سينه ببريد تيره تنش يكى تيغ زد بر سر و گردنش

 كان زخم بهرام ديد بخنديد چو آواز تيغش بخسرو رسيد

 خسرو آمد بخشم ۀاز ان خند نياطوس جنگى بتابيد چشم

 زارنه نيكو بود خنده در كار بخسرو چنين گفت كاى نامدار

 دلت خيره بينم بكين نيا ترا نيست از روم جز كيميا

 آباد بومه نبينند هرگز ب ايران و رومه چو كوت هزاره ب

 برگشته شدچنان دان كه بخت تو  بخندى كنون زانك او كشته شد

 نخندم همى و ز بريده تنش بدو گفت خسرو من از كشتنش

 همو يابد از چرخ گردنده كوس چنان دان كه هر كس كه دارد فسوس

 نبودت هنر تا نياويختى مرا گفت كز بنده بگريختى

 كه زخمش بدين سان بود روز جنگ ازان بنده بگريختن نيست ننگ

 اى نامداران فرخ نژاد كه و ز ان روى بهرام آواز داد

 مرين كشته را بست بايد بر اسپ سينه و رام و ايزدگشسپيالن

 بدان تا بريده ببيند شهش لشكر گهشه فرستيد ز ايدر ب

 بتنگى ببستند مردان كين تن كوت را زود بر پشت زين

 لشكر گه خويش بازه همى شد ب دوان اسپ با مرد گردن فراز

 گشادند زان كشته بند كمند دردمنددل خسرو از كوت شد 

 بفرمود پس تا بكردند خشك بران زخم او بر پراگند مشك

 زره در بر و تنگ بسته ميان بكرباس بر دوختش همچنان

 كه شمشير اين بنده ديو ساز بنزديك قيصر فرستاد باز

 ازو گر هزيمت شدم نيست ننگ برين گونه بّرد همى روز جنگ
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 خسته شدند جنگبدل پاك بى شكسته شدندهمه روميان دل 

 همى رخ پر از آب و دل پر ز رشك همى ريخت بطريق خونين سرشك

 همه جاثليقان گرد و سوار بيامد ز گردنكشان ده هزار

 بدريد ز آواز رومى گروه يكى حمله بردند زان سان كه كوه

 همان زخم شمشير و گرز گران چكاچاك برخاست و بانگ سران

 سپهر روان بر خروشد همى گفتى كه دريا بجوشد همى تو

 بماندند بر جاى بر بسته راه ز بس كشته اندر ميان سپاه

 هر آن كس كه بود از دليران سرى ازان روميان كشته شد لشكرى

 زندگان را ببست ۀتن خست دل خسرو از درد ايشان بخست

 بلندتلى گشت برسان كوه  همه كشتگان را بهم بر فكند

 ببّريد خسرو ز رومى اميد چيدهمى خواندنديش بهرام

 زاركند هم برين گونه بر كار همى گفت اگر نيز رومى دو بار

 همان تيغ پوالد را موم دان روم دان لشكرجهان را تو بى

 كه فردا مبر جنگيان را بكار سرگس چنين گفت پس شهرياره ب

 ايرانيان كينه خواهبيارم ز  تو فردا بياساى تا من سپاه

 درنگشما را ببايد شدن بى ايرانيان گفت فردا بجنگه ب

 كه كوه و بيابان پر از خون كنيم همه ويژه گفتند كايدون كنيم
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 ستاره شد از تيرگى نااميد چو برزد ز دريا درفش سپيد

 برفتند با پيل و با كّر ناى تبيره زنان از دو پرده سراى

 پيل رويينه خم ۀهم از كوه گاودم ۀخروش آمد و نال

 شده روى خورشيد چون پر زاغ تو گفتى بجنبد همى دشت و راغ

 نيزه و تيغ هندى بكفهمه  چو ايرانيان بركشيدند صف

 ستاره ز نوك سنان روشنست زمين سربسر گفتى از جوشنست

 همه دل گرفتند يك سر سپاه چو خسرو بياراست بر قلبگاه

 كه گرد و دلير و جهانجوى بود ورا ميمنه دار گردوى بود

 ابا جوشن و تيغ آهرمنى بدست چپش نامدار ارمنى

 بران جنگ بر تنگ بسته ميان مبارز چو شاپور و چون انديان

 كه دارد مر او را ز دشمن نگاه همى بود گستهم بر دست شاه

 درنگى شد و خامشى برگزيد چو بهرام يل روميان را نديد

 ببستند و شد َگرد لشكر چو نيل بفرمود تا كوس بر پشت پيل

 هم آوردش از بخت شد نااميد نشست از بر پشت پيل سپيد

 شاپور گفت اى بد بدتنهه ب پيل تا ميمنههمى راند آن 

 كه پيش من آيى بدين دشت خون نامه درونه نه پيمانت اين بد ب

 همى تن بكشتن دهى رايگان نه اين باشد آيين پر مايگان

 سر خويش در بندگى كرده كش بدو گفت شاپور كاى ديوفش

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 جنگ خسرو با بهرام چوبینه   – 32بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 گردنكشانكه گويى كنون پيش  ازين نامه كى بود نام و نشان

 كه آن نامه با راى او بود جفت شاپور گفته گرانمايه خسرو ب

 هم از نامداران اين انجمن نامه تو پاداش يابى ز منه ب

 ز انديشه بد بشويم ترا چو هنگام باشد بگويم ترا

 انديشه آن جادوى را بديده ب چو بهرام آواز خسرو شنيد

 ارغنده شد راى جنگ آمدشچو  بر آشفت و زان كار تنگ آمدش

 سوى قلب خسرو خراميد تفت جفا پيشه بر پيل تنها برفت

 چنين گفت كاى نره شير ژيان چو خسرو چنان ديد با انديان

 كمان را چو ابر بهاران كنيد برين پيل بر تير باران كنيد

 زهه كمان بر نهادند يك سر ب از ايرانيان آنك بد روز به

 تو گفتى شد از خستگى پيل نيل گشت خرطوم پيلز پيكان چنان 

 يكى مغفر خسرو آراى خواست هم آنگاه بهرام باالى خواست

 بر آشفت بهرام گردن فراز همان تيرباران گرفتند باز

 زره دامنش را بزد بر كمر پياده شد آن مرد پرخاشخر

 بر آورد زان جنگيان رستخيز سپر بر سر آورد و شمشير تيز

 كمانهاى چاچى فرو ريختند ز بهرام بگريختند پياده

 سپهبد نشست از بر او دمان يكى باره بردند هم در زمان

 سپاهبجايى كجا شاه بد بى خروشان همى تاخت تا قلبگاه

 درفش جهاندار شد ناپديد همه قلبگه پاك بر هم دريد

 پس پشتش آزادگان يك سره و زان جايگه شد سوى ميسره

 كه مردى دلير و جهانجوى بود آن دست گردوى بودنگهبان 

 كمان را بزه كرد و اندر كشيد برادر چو روى برادر بديد

 كه گفتى بهمشان بر آميختند دو خونى بران سان بر آويختند
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 همى يك ز ديگر نگشتند باز بدين سان زمانى بر آمد دراز

 بخون برادر چه بندى كمر پدربدو گفت بهرام كاى بى

 تو نشنيدى آن داستان بزرگ بدو گفت گردوى كاى پيسه گرگ

 و پوست به پىچو دشمن بود بى كه هر كو برادر بود دوست به

 جهان آفرين را بدل دشمنى تو هم دشمن و بد تن و ريمنى

 نيايد اگر باشدش نام و ننگ جنگه بپيش برادر برادر ب

 دژم ساز گشت بر آشفت و با او چو بشنيد بهرام زو بازگشت

 ز آهن شده روى جنگى سياه همى راند گردوى تا نزد شاه

 كه پاداش بادت ز گردان سپهر مهره برو آفرين كرد خسرو ب

 كه موسيل را باش فرياد رس شاپور كسه فرستاد خسرو ب

 مشت آوريده مگر بخت روشن ب بكوشيد تا پشت پشت آوريد

 هيچ رومى كند كارزار كه گر گستهم گفت آن زمان شهرياره ب

 و گر نيز در جنگ خسته شود چو بهرام جنگى شكسته شود

 سخنها ز اندازه بيرون برند همه روميان سر بگردون برند

 بما بر كنند اندرين جنگ ناز نخواهم كه رومى بود سرفراز

 بسان رمه روزگار دمه بديدم هنرهاى رومى همه

 چوبينه آورد خواهم يكىز  هم آن به كه من با سپاه اندكى

 يزدان فرياد رسه اميدم ب نخواهم درين كار يارى ز كس

 شيرين روانت مخور زينهاره ب بدو گفت گستهم كاى شهريار

 بخواه و مكن تيره روى زمين چو رايت چنين است مردان كين

 كه گفتى ز لشكر كنون يار جوى بدو گفت خسرو كه اينست روى

 ده و چار گردنكش نامدار ايران سوار گزين كرد گستهم ز

 نوشت و بياورد و بنهاد پيش نخستين ازين جنگيان نام خويش
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 چو بندوى و گردوى پشت كيان دگر گرد شاپور با انديان

 چو زنگوى گستاخ با شير و پيل چو آذر گشسپ و دگر شيرذيل

 سينه را زشت پتياره بوديالن تخواره كه در جنگ غمخواره بود

 چو اشتاد پيروز دشمن گداز فرخ زاد و چون خسرو سرفراز

 كه دشمن بدى پيش ايشان فرزد چو فرخنده خورشيد با اورمزد

 ز لشكر بيك سو خراميد تفت چو مردان گزين كرد ز ايران دو هفت

 كه اى سرفرازان و فرمانبران چنين گفت خسرو بدين مهتران

 خويش را شاد و خندان كنيددل  همه پشت را سوى يزدان كنيد

 چنين بود تا بود چرخ كهن جز از خواست يزدان نباشد سخن

 بنده مهتر بود اتكه در خانه رزم اندرون كشته بهتر بوده ب

 بهنگام جنبش نسازم درنگ جنگه نگهدار من بود بايد ب

 ورا شهريار زمين خواندند همه هم زبان آفرين خواندند

 كسى بر نگردد ازين كارزار از شهرياربكردند پيمان كه 

 خوش آمدش و ز مهتران كام يافت سپهدار بشنيد و آرام يافت

 همى رفت با چارده مرد گرد بهرام فرخ سپرده سپه را ب

 بهرام گفتند كامد سپاهه ب هم آنگه خروش آمد از ديدگاه

 كمندى بفتراك و تيغى بدست جهانجوى بيدار دل بر نشست

 تنى چند زان جنگيان برگزيد چو آن مايه مردم بديدز باال 

 بجنگ اندرون داد مردى بداد ينه را گفت كاين بد نژادسيالن

 كه يارد چميدن برين دشت كين كه من دانم اكنون جزو نيست اين

 و گر پيش كام نهنگ آمدست برين مايه مردم بجنگ آمدست

 را ندانم كه كيست از يشان كسى فزون نيست با او سرافراز بيست

 اگر بر نيايم ازو ناكسم سمه اگر پيشم آيد جهان را ب
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 كه مردان ندارند مردى نهفت سينه گفتايزدگشسپ و يالنه ب

 خسرو مرا كس نيايد بكاره ب نبايد كه ما بيش باشيم چار

 روزه كه تيره شبان برگزيدى ب يكى بد كجا نام او جان فروز

 همى تاخت با اين سه بيدار تفت خود پيش رفتسپه را بدو داد و 

 ايرانيان گفت كامد سپاهه ب چو بهرام را ديد خسرو ز راه

 كه آمد مرا روزگار درنگ كنون هيچ دل را مداريد تنگ

 شما رزم سازيد با سركشان من و گرز و چوبينه بدنشان

 مبادا كه بينيد هرگز شكن شما چارده يار و ايشان سه تن

 ببستند ناچار يك سر ميان نياطوس با لشكر روميان

 كه ديدار بودى بهر دو گروه برفتند زان رزمگه سوى كوه

 چرا جان فروشد ز بهر كاله همى گفت هر كس كه پر مايه شاه

 شود خيره تنها سوى كارزار بماند بدين دشت چندين سوار

 پنداشتندكه او را همه كشته  همه دست بر آسمان داشتند

 سينه و گرد ايزدگشسپيالن چو بهرام جنگى بر انگيخت اسپ

 شد او گرگ و آن نامداران رمه بديدند ياران خسرو همه

 و ز ان شورش و باره انگيختن بماند آنگهى شاه ز آويختن

 پس اندر همى رفت ايزد گشسپ جهاندار ناكام برگاشت اسپ

 تاجور نام يزدان بخواند گو چو گستهم و بندوى و گردوى ماند

 كه تنگ اندر آمد بد روزگار گستهم گفت آن زمان شهرياره ب

 بديدند پشت من اندر گريز چه بايست اين بيهده رستخيز

 تو تنها شدى چون كنى كارزار بدو گفت گستهم كامد سوار

 از ان چار بهرام را ديد پيش نگه كرد خسرو پس پشت خويش

 ببريد برگستوان سياه من نگاههمى داشت تن را ز دش
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 پس پشت او دشمن كينه دار ازو باز ماندند هر دو سوار

 سه جنگى پس اندر بسان پلنگ بپيش اندر آمد يكى غار تنگ

 بماند آن جهاندار دور از گروه بن غار هم بسته آمد ز كوه

 پياده بران كوه بر شد دوان فرود آمد از اسپ فرخ جوان

 دل نامداران ازو خسته شد راه او بسته شدپياده شد و 

 پس اندر همى رفت بهرام تيز نه جاى درنگ و نه جاى گريز

 بپيش فراز تو آمد نشيب بخسرو چنين گفت كاى پر فريب

 نهاده برين گونه بر دوش خويش بر من چرا تاختى هوش خويش

 پس پشت شمشير و در پيش سنگ چو شد زان نشان كار بر شاه تنگ

 توى برتر از گردش روزگار بيزدان چنين گفت كاى كردگار

 كيوان و تيره تو باشى ننالم ب بدين جاى بيچارگى دست گير

 پديد آمد از راه فرخ سروش هم آنگه چو از كوه بر شد خروش

 ز ديدار او گشت خسرو دلير زيره سبز و خنگى ب اشهمه جامه

 پاك اين نباشد شگفتز يزدان  چو نزديك شد دست خسرو گرفت

 آسانى آورد و بگذاشتشه ب چو از پيش بدخواه برداشتش

 همى گفت چندى و چندى گريست بدو گفت خسرو كه نام تو چيست

 چو ايمن شدى دور باش از خروش فرشته بدو گفت نامم سروش

 نبايد كه باشى جز از پارسا كزين پس شوى بر جهان پادشا

 بدين ساليان بگذرد هشت و سى رسى شاهىه بدين زود اندر ب

 كس اندر جهان اين شگفتى نديد بگفت اين سخن نيز و شد ناپديد

 جهان آفرين را فراوان بخواند چو آن ديد بهرام خيره بماند

 مبادا كه مردى ز من گم بود همى گفت تا جنگ مردم بود

 برين بخت تيره ببايد گريست برآنم كه جنگم كنون با پريست
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 همى خواست از دادگر زينهار نياطوس زان روى بر كوهسار

 ز تيمار جفت جهاندار خويش خراشيد مريم دو رخسار خويش

 دل روميان زو پر از درد و داغ سپه بود بر كوه و هامون و راغ

 عمارّى زّرين بيك سو كشيد نياطوس چون روى خسرو نديد

 شاه ايران زمينكه ترسم كه شد  بمريم چنين گفت كاندر نشين

 پديد آمد از راه دور از گروه ن روى كوهآهم آنگاه خسرو بر

 دل مريم از درد آزاد شد همه لشكر نامور شاد شد

 و زان كوه خارا سر اندر كشيد مريم بگفت آنچ ديده چو آمد ب

 مرا داور دادگر داد داد چنين گفت كاى ماه قيصر نژاد

 كه در جنگ بد دل كند كاهلى نه از كاهلى بد نه از بد دلى

 بدل آفريننده را خواندم درماندم راهبدان غار بى

 برين بنده گشت آشكارا نهان نهان داشت دارنده كار جهان

 نه تور و نه سلم و نه افراسياب فريدون فرخ نديد اين بخواب

 ز پيروزى و شهريارى نشان كه امروز من ديدم اى سركشان

 از ان پس بفرمود تا آن سپاه آنكجا ديد شاهبديشان بگفت 

 رزم اندرون ياد خسرو كننده ب همه جنگ را تاختن نو كنند

 پشيمان شده زان همه كار كرد و زان روى بهرام شد پر ز درد
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 جهان شد ز گرد سواران سياه هم آنگه ز كوه اندر آمد سپاه

 روز اندرون روشنايى نمانده ب و زان روى بهرام لشكر براند

 خرد بايد و مردى و دستگاه همى گفت هر كس كه راند سپاه

 پهلوانى سرشت مراهمان  دليران كه ديدند خشت مرا

 بخاك افگنم نام نوشين روان مرا برگزيدند بر خسروان

 زه كرد و يك چوبه تيره كمان را ب ز لشكر بر شاه شد خيره خير

 كژ اندر آويخت پيكان براهه ب بزد ناگهان بر كمرگاه شاه

 بيامد ز ديباش بيرون كشيد يكى بنده چون زخم پيكان بديد

 بهرام چوبينه بد نشانه ب دمان سبك شهريار اندر آمد

 زره بود نگسست پيوند اوى بر كمر بند اوى يىبزد نيزه

 شد پر ز بيم راهدل مرد بى سنان سر نيزه شد بدو نيم

 بزد تيغ بر مغفر كينه خواه چو بشكست نيزه بر آشفت شاه

 بدان پيكر مغفر اندر نشست سراسر همه تيغ بر هم شكست

 هم آن كس كه آواز آهن شنيد هر كس كه ديد همى آفرين كرد

 چنان لشكرى را بهم بر زدند گرانمايگان از پس اندر شدند

 كه اى تاج تو برتر از چرخ ماه خراميد بندوى نزديك شاه

 گرفته بيابان همه ريگ و شخ يكى لشكرست اين چو مور و ملخ

 آويختننه اين شاه با بنده  نه واال بود خيره خون ريختن

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 جنگ سوم خسرو پرویز با بهرام چوبینه و گریختن بهرام   – 33بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  اساس نسخه مسکو (بر  ه )شاهناممتن 
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 به از كشته يا خسته در كارزار هر آن كس كه خواهد ز ما زينهار

 بپيچد برو من نيم كينه خواه بدو گفت خسرو كه هرگز گناه

 تاج اندرون گوشوار مننده ب همه پاك در زينهار منند

 سپه بازگشتند هر دو گروه بر آمد هم آنگه شب از تيره كوه

 لشكر نبد خفته بسيار كس ز چو آمد غو پاسبان و جرس

 ميان دو لشكر خراميد تفت جهانجوى بندوى ز آنجا برفت

 خوش آواز و گويا مناديگرى ز لشكر نگه كرد كنداورى

 بيدار كردن ميان را ببسته ب بفرمود تا بارگى برنشست

 كزو تا بدشمن فراوان نماند چنين تا ميان دو لشكر براند

 گنه كرده و بخت جويندگان بندگانخروشى برآورد كاى 

 بجنگ اندرون نامبردارتر هران كز شما او گنهكارتر

 گناهى كه كرد آشكار و نهان يزدانش بخشيد شاه جهانه ب

 آواز گوشه نهادند هر كس ب تيره شبان چون بر آمد خروشه ب

 برفتن ببستند يك سر ميان همه نامداران بهراميان

 ملحم بياراست روزه زمين را ب گيتى فروزچو برزد سر از كوه 

 كه بهرام زان شب نه آگاه بود و خرگاه بود مردهمه دشت بى

 جز از ويژه ياران بهرام و بس در نديدند كس هابدان خيمه

 برگذشت هابيامد بران خيمه چو بهرام زان لشكر آگاه گشت

 رستخيزبه آيد ز آرام با  بياران چنين گفت كاكنون گريز

 هيونان كفك افگن و نامدار شتر خواست از ساروان سه هزار

 ز گستردنيها و از خوردنى ز چيزى كه در گنج بد بردنى

 همان ياره و طوق زّرين و تاج ز زّرين و سيمين و ز تخت عاج

 ميان از پى بازگشتن ببست همه بار كردند و خود بر نشست
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 طاليه بيامد ز نزديك شاه چو خورشيد روشن بياراست گاه

 همان خيمه بر پاى بر بس نديد بپرده سراى اندرون كس نديد

 دل شاه شد تنگ زان رزمخواه اين بشاهطاليه بيامد بگفت 

 زره دار و برگستوان ور سوار گزين كرد زان جنگيان سه هزار

 ميان يلى تاختن را ببست نستود فرمود تا برنشسته ب

 نبد مرد بهرام روز نبرد همى راند نستود دل پر ز درد

 نبود ايمن از راه و ز كشورش همان نيز بهرام با لشكرش

 همى برد با خويشتن زّر و سيم دل پر ز بيم راهبىهمى راند 

 ز يك سوى لشكر همى راند اسپ سينه و گرد ايزدگشسپيالن

 سخنهاى شاهان همى خواندند بى راه لشكر همى راندنده ب

 كجا ده نبود از در مرد مه پديد آمد از دور يك پاره ده

 درد و خونپشيمان شده دل پر از  همى راند بهرام پيش اندرون

 بيامد بخان يكى پير زن چو از تشنگى خشك شدشان دهن

 و زان پير زن آب و نان خواستند زبان را بچربى بياراستند

 يكى كهنه غربيل پيش آوريد زن پير گفتار ايشان شنيد

 غربيل بر نان كشكه نهاده ب برو بر بگسترده يك پاره مشك

 همى در غم از واژ يادنيامد  بهرام داده سينه برسم بيالن

 نظاره بدان نامداران زنان گرفتند واژ و بخوردند نان

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 گریختن بهرام چوبینه از پیش خسرو و رسیدن نزد خاقان چین   – 34بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 زمزم بياراستنده زبانها ب چو كشكين بخوردند مى خواستند

 ميست و يكى نيز كهنه كدوست زن پير گفت ار ميت آرزوست

 يكى جام كردم نهادم برش بريدم كدو را كه نو بد سرش

 ازان خوبتر جامها كى بود بودبدو گفت بهرام چون مى 

 از ان جام بهرام شد شادكام زن پير رفت و بياورد جام

 بدان تا شود پير زن نيز شاد يكى جام پر بر كفش بر نهاد

 ز كار جهان چيستت آگهى بدو گفت كاى مام با فرهى

 شنيدم كزان گشت مغزم كهن بدو پير زن گفت چندان سخن

 همى جنگ چوبينه گويند و بس كسز شهر آمد امروز بسيار 

 سپاهسپهبد گريزان بشد بى كه شد لشكر او بنزديك شاه

 مرا اندرين داستانى بزن بدو گفت بهرام كاى پاك زن

 وگر برگزيد از هوا كام را كه اين از خرد بود بهرام را

 چرا ديو چشم ترا تيره كرد بدو پير زن گفت كاى شهره مرد

 چو با پور هرمز برانگيزد اسپ پور گشسپندانى كه بهرام 

 كس او را ز گردنكشان نشمرد بخندد برو هرك دارد خرد

 چنين كرد گو مى خور اندر كدوى بدو گفت بهرام گر آرزوى

 همى دار در پيش تا جو درو برين گونه غربيل بر نان جو

 همى كام دل جست و ناكام يافت بران هم خورش يك شب آرام يافت

 سپهدار جنگى بزد طبل باز خورشيد بر چرخ بگشاد راز چو

 گرانمايگان بر گرفتند راه بياورد چندانك بودش سپاه

 بسى اندر و مردم نى درو بره بر يكى نيستان بود نو

 چنان لشكر گشن و خودكام را چو از دور ديدند بهرام را

 ز راه نيستان چرا آمدى ببهرام گفتند انوشه بدى
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 همه جنگ را دست شسته بخون سپاهست پيش اندرون مركه بى

 نباشد جز از لشكر شهريار چنين گفت بهرام كايدر سوار

 همه جنگ را تنگ بسته ميان فرود آمدند اندران نيستان

 بسيچيدن راه كرديم راى شنيدم كه چون ما ز پرده سراى

 را پودو بى تارجهانجوى بى جهاندار بگزيد نستود را

 كجا پاى دارند روز نبرد ابا سه هزار از سواران مرد

 چو بينم مر او را سر آرم زمان بدان تا بيايد پس ما دمان

 همه گرد اين بيشه لشكر كشيد همه اسپ را تنگها بركشيد

 چنگه گرفتند شمشير هندى ب سواران سبك بركشيدند تنگ

 زدندسپه را يكايك بهم بر  همه نيستان آتش اندر زدند

 يكى كشته و ديگرى سوخته نيستان سراسر شد افروخته

 عنان باره تيزتگ را سپرد چو نستود را ديد بهرام گرد

 بياورد و كردش هم آنگه ببند ز زين بر گرفتش بخم كمند

 همى گفت كاى نامور شهريار همى خواست نستود زو زينهار

 منببخشاى بر بخت وارون  چرا ريخت خواهى همى خون من

 بيايم بوم زار درويش تو مكش مر مرا تا دوان پيش تو

 نخواهم كه باشد بدشت نبرد بدو گفت بهرام من چون تو مرد

 جنگ آيدمه كه چون تو سوارى ب نبرم سرت را كه ننگ آيدم

 ز من هرچ ديدى بخسرو بگوى چو يابى رهايى ز دستم بپوى

 كرد آفرينببوسيد و بسيار  چو بشنيد نستود روى زمين

 ابا او دليران فرخنده پى و زان بيشه بهرام شد تا برى

 بنزديك خاقان خراميد تفت ببود و بر آسود و ز آنجا برفت
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 بيامد كه بهرام بد با سپاه ازين سوى خسرو بران رزمگاه

 سپه را همه بدره و تاج داد همه رزمگاهش بتاراج داد

 ميان را ز بهر پرستش ببست يكى باره تيز رو بر نشست

 پياده ببود اندران كارستان بپيش اندر آمد يكى خارستان

 همى گفت كاى داور داد و پاك بغلتيد در پيش يزدان بخاك

 همه كار ز انديشه بگذاشتى پى دشمن از بوم برداشتى

 امبفرمان و رايت سر افگنده امپرستنده و ناسزا بنده

 بيامد بنزديك او رهنماى و زان جايگه شد بپرده سراى

 بر حرير ىانوشتند زو نامه بفرمود تا پيش او شد دبير

 بقيصر نوشت اندران نامه شاه رزمگاهز چيزى كه رفت اندران 

 كزو ديد مردى و بخت و هنر نخست آفرين كرد بر دادگر

 همه نيكوى ديدم اندر نهان دگر گفت كز كردگار جهان

 دوان پيش باز آمدم كينه خواه آذر گشسپ آمدم با سپاهه ب

 كه بر من ببد كار پيكار تنگ جنگه بدان گونه تنگ اندر آمد ب

 بمرد آن دم آتش و دارو گير يزدان پاكش نبد دستگيرچو 

 شبگير زانجا برانده گريزان ب گشت و لشكر نماند ترچو بيچاره

 لشكرگهش آتش اندر زديمه ب همه لشكرش را بهم بر زديم

 ببندم برو نيزه راه گذر بفرمان يزدان پيروزگر

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 نامه خسروپرویز به قیصر به پیروزی و پاسخ نامه قیصر   – 35بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 فرستادگان بر گرفتند راه نهادند بر نامه بر مهر شاه

 بشد تا بر قيصر نامدار فرستاده با نامه شهريار

 فرود آمد آن مرد بيدار بخت چو آن نامه بر خواند قيصر ز تخت

 هميشه توى جاودانه بجاى بيزدان چنين گفت كاى رهنماى

 ِكشنده توى مرد افگنده را تو پيروز كردى مران بنده را

 بسيار دادهمان خوردنيهاى  فراوان بدرويش دينار داد

 بسان درختى بباغ بهشت مران نامه را نيز پاسخ نوشت

 خداوند پيروزى و فر و داد سر نامه كرد از جهاندار ياد

 خداوند پيل و خداوند مور خداوند ماه و خداوند هور

 وزو دار تا زنده باشى سپاس بزرگى و نيك اخترى زو شناس

 آشكار و چه اندر نهانچه در  جز از داد و خوبى مكن در جهان

 همى داشتى تا كى آيد بكار يكى تاج كز قيصران يادگار

 صد و شست تا جامه زرنگار همان خسروى طوق با گوشوار

 همان در و ياقوت بسيار بود دگر سى شتر بار دينار بود

 يكى تخت پر گوهر شاهوار صليبى فرستاد گوهر نگار

 شوشه زر برو تافتهبسى  زر بافتهه يكى سبز خفتان ب

 برفتند با هديه و با نثار ازان فيلسوفان رومى چهار

 ز قيصر شدش كار با فرهى چو زان كارها شد بشاه آگهى

 گرانمايگان گرامى هزار پذيره فرستاد خسرو سوار

 همه پاك با هديه نو شدند بزرگان بنزديك خسرو شدند

 خواسته در شگفتى بماندازان  چو خسرو نگه كرد و نامه بخواند

 كه آن جامه روم گوهر نگار بدستور فرمود پس شهريار

 جاثليقان بود ۀكجا جام نه آيين پر مايه دهقان بود



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  111
 

 
 

 

 نشست اندر آيين ترسا بود ما چليپا بود ۀچو بر جام

 همانا دگر گونه پندارد اوى و گر خود نپوشم بيازارد اوى

 بگويند كاين شهريار رمه وگر پوشم اين نامداران همه

 كه اندر ميان چليپا شدست مگر كز پى چيز ترسا شدست

 پوشش بپاىه كه دين نيست شاها ب بخسرو چنين گفت پس رهنماى

 اگر چند پيوسته قيصرى تو بر دين زردشت پيغمبرى

 بياويخت آن تاج گوهر نگار بپوشيد پس جامه شهريار

 گونه مردم اندر ميانز هر  برفتند رومى و ايرانيان

 بدانست كو راى قيصر گزيد كسى كش خرد بود چون جامه ديد

 همانا كه ترسا شد اندر نهان دگر گفت كاين شهريار جهان
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 بسر بر نهاد آن كيانى كاله دگر روز خسرو بياراست گاه

 چنين گفت پس روميان را بخوان نهادند در گلشن سور خوان

 نشستند با فيلسوفان بخوان بيامد نياطوس با روميان

 ابا جامه روم گوهر نگار چو خسرو فرود آمد از تخت بار

 بشد نيز بندوى برسم بدست و بر خوان نشست خراميد خندان

 زمزم همى راى زد با مهانه ب جهاندار بگرفت واژ نهان

 از آشفتگى باز پس شد ز خوان نياطوس كان ديد بنداخت نان

 ز قيصر بود بر مسيحا ستم همى گفت واژ و چليپا بهم

 روى چليپا پرسته بخوان بر ب چو بندوى ديد آن بزد پشت دست

 برخساره شد چون گل شنبليد غمى گشت زان كار خسرو چو ديد

 خوردمى داورىنبايد كه بى خردگستهم گفت اين گو بىه ب

 تن خويش را كرد امروز خوار و را با نياطوس رومى چه كار

 لشكرگه خويش شد نيم مسته ب نياطوس زان جايگه بر نشست

 را ز بهر تبه كردن بزم بپوشيد رومى زره رزم را

 بدرگاه خسرو نهادند روى سواران رومى همه جنگ جوى

 بخسرو فرستاد رومى نژاد هم آنگه ز لشكر سوارى چو باد

 زند بر رخ مرد يزدان پرست كه بندوى ناكس چرا پشت دست

 و گر نه ببين شورش انجمن گر او را فرستى بنزديك من

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 خشم گرفتن نیاتوس بر بندوی و آشتی کردن مریم در میانشان  – 36بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 شاهنشهىكه جويد همى تخت  ز من بيش پيچى كنون كز رهى

 كه كس دين يزدان نيارد نهفت چو بشنيد خسرو بر آشفت و گفت

 كسى از مسيحا نكردند ياد قبادكيومرث و جمشيد تا كى

 گزيده سرافراز و پاكان خويش مبادا كه دين نياكان خويش

 نگيرم بخوان واژ و ترسا شوم گذارم بدين مسيحا شوم

 از روميان روز كار هنر ديدم تو تنها همى كّژ گيرى شمار

 بپا آورم جنگ اين انجمن خسرو چنين گفت مريم كه منه ب

 كه تا روميان از پى روى را بمن ده سرافراز بندوى را

 كسى بيهده جنگ هرگز نجست ببينند و باز آرمش تن درست

 بنزد نياطوس با ده سوار فرستاد بندوى را شهريار

 پنده هميشه لبانش بكه بودى  همان نيز مريم زن هوشمند

 بگو اى بد انديش پر خاشخر بدو گفت رو با برادر پدر

 ز بهر بزرگى ورا بود جفت نديدى كه با شاه قيصر چه گفت

 ز مردان و ز گنج آراسته ز پيوند خويشى و از خواسته

 همان فّر قيصر ز من بفگنى تو پيوند خويشى همى بر كنى

 ايران زمينه بگردد چو آيد ب ز قيصر شنيدى كه خسرو ز دين

 غوش گيره آتو بندوى را سر ب مگو ايچ گفتار نادلپذير

 نپيچد چرا خام گويى سخن ندانى كه دهقان ز دين كهن

 بمان تا بباشيم يك چند شاد مده رنج و كردار قيصر بباد

 امكمر بر ميان سوك را بسته امكين پدر من جگر خستهه ب

 زبانش پر از رنج و تيمار اوست كين اوستدل او سراسر پر از 

 هوشمندى مجوى خردتو از بى گوىكه او از پى واژ شد زشت

 نياطوس بشنيد و كينه نهفت چو مريم برفت اين سخنها بگفت 
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 كجا داشت از روى بندوى شرم هم از كار بندوى دل كرد نرم 

 گفته مرددل خويش خوش كرد زان  بيامد بنزديك خسرو چو گرد 

 خردمندى از مست رومى مخواه نياطوس گفت اى جهان ديده شاه

 خردمند مردم نگردد ز كيش تو بس كن بدين نياكان خويش

 لشكرگه آمد نياطوس بازه ب برين گونه چون شد سخنها دراز
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 كه رو عرض گه ساز و ديوان بخواه بخّراد برزين بفرمود شاه

 هر انكس كه هستند نو گر كهن همه لشكر روميان عرض كن

 بدادن نبايد كه بينند رنج درمشان بده روميان را ز گنج

 كجا روز جنگ از در كار بود سزاوار بودخلعت ه كسى كو ب

 ز در اسپ پر مايگان خواستند بفرمود تا خلعت آراستند

 چه اسپ و پرستار و زّرين كمر نياطوس را داد چندان گهر

 سرش را ز پر مايگان بر فراشت كز اندازه هديه برتر گذاشت

 چه هرمز چه كسرى فرخ نژاد هر آن شهر كز روم بستد قباد

 بر آن جام حنظل پراگند شهد نياطوس را داد و بنوشت عهد

 بدان مرز آباد و آباد بوم برفتند پس روميان سوى روم

 كه بودند بينا دل و نامدار دگر هفته برداشت با ده سوار

 گنبد نگه كرد و بگذاشت اسپه ب ز لشكرگه آمد بآذر گشسپ

 رخساره چون آفتابزردى دو ه ب پياده همى رفت و ديده پر آب

 شد از آب ديده رخش ناپديد چو از در بنزديك آتش رسيد

 همى گشت بر گرد آذر نژند دو هفته همى خواند َاستا و زند

 چو نزديك شد روزگار سده هشتم بيامد ز آتشكدهه ب

 سخن هرچ پيش ردان گفته بود آتش بداد آنچ پذرفته بوده ب

 دينار و ز گوهر شاهوارز  گوهر نگار ز زّرين و سيمينِ 

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 بازگشتن نیاتوس و رومیان از ایران نزد قیصر روم   – 37بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نماند اندران بوم و بر كس دژم درويش بخشيد گنج درمه ب

 كه بردارد از روز شاديش بهر انديو شهره و زان جايگه شد ب

 كسى خاك او را ندانست ارز كجا كشور شورستان بود مرز

 بسى روزگار اندران برده بود ايوان كه نوشين روان كرده بوده ب

 همان تخت زّرين بپيراستند كاخى بياراستندگرانمايه 

 جهاندار پيروز يزدان پرست تخت پدر بر نشسته بيامد ب

 همان راهبر موبد تيزوير بفرمود تا پيش او شد دبير

 رسم بزرگان و فرخ مهانه ب نوشتند منشور ايرانيان

 جهان ديده و راد و فرخنده راى بدان كار بندوى بد كدخداى

 بفرمود تا نو كند رسم و داد گستهم داده سراسر بخراسان 

 دبيرى جهان ديده و خوب چهر مهرزربهر كار دستور بد ب  

 ببخشيد داراب گرد و صطرخ چو بر كام او گشت گردنده چرخ

 برزين نهادر كف راميكى د منشور بر مهر زّرين نهاده ب

 پرستنده و خلعت او را سپرد بفرمود تا نزد شاپور برد

 رسم كيانه بفرمود بردن ب هر خسرو سوى اندياندگر م  

 بران نامه بر مهر زّرين نهاد گردوى داده دگر كشورى را ب

 فرستاد منشور با تخت عاج ببالوى داد آن زمان شهر چاچ

 پور تخواره سپرده سراسر ب كليد در گنجها بر شمرد

 بفرمان خّرادبرزين شدند بفرمود تا هرك مهتر بدند

 منشورها بر بود نام اوه ب گيتى رونده بود كام اوه ب

 بماندند با نامور شهريار ز لشكر هرانكس كه هنگام كار

 مرزى فرستادشانه شاهى به ب همى خلعت خسروى دادشان

 خوش آواز و بيدار دل مهترى همى گشت گويا مناديگرى
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 مخوانيد جز آفرين در نهان كه اى زير دستان شاه جهان

 مباشيد بر كار بد رهنمون مجوييد كين و مريزيد خون

 گر از لشكرى رنج يابد بسى گر از زير دستان بنالد كسى

 همان رنج و آتش بديگر سراى نيابد ستمگاره جز دار جاى

 كسى را كه گرد آمد از رنج خويش همه پادشاهند بر گنج خويش

 درويش نيزهمان كز شما هست  خوريد و دهيد آنك داريد چيز

 سه من مى بيابد ز گنجور شاه چو بايد خورش بامداد پگاه

 كه كوشد كه آباد دارد زمين به پيمان كه خواند بران آفرين

 به از دانشومند ناپارسا گر ايدونك زين سان بود پادشا
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 بازم بگنجه نه نيكو بود گر ب مرا سال بگذشت بر شست و پنج

 بر انديشم از مرگ فرزند خويش مگر بهره بر گيرم از پند خويش

 روانز دردش منم چون تن بى برفت آن جوان ،مرا بود نوبت

 يابم به بيغاره بشتابمشچو  شتابم همى تا مگر يابمش

 چرا رفتى و بردى آرام من من كامكه نوبت مرا بود بى

 چرا چاره جستى ز همراه پير ز بدها تو بودى مرا دستگير

 كه از پيش من تيز بشتافتى مگر همرهان جوان يافتى

 نه بر آرزو يافت گيتى برفت جوان را چو شد سال بر سى و هفت

 برآشفت و يكباره بنمود پشت من درشتهمى بود همواره با 

 من بخون در نشاند ۀدل و ديد برفت و غم و رنجش ايدر بماند

 پدر را همى جاى خواهد گزيد كنون او سوى روشنايى رسيد

 كزان همرهان كس نگشتند باز بر آمد چنين روزگار دراز

 ز دير آمدن خشم دارد همى همانا مرا چشم دارد همى

 نپرسيد زين پير و تنها برفت بد مرا شست و هفتو را سال سى 

 چنگه ز كردارها تا چه آيد ب وى اندر شتاب و من اندر درنگ

 خرد پيش جان تو جوشن كناد روان تو دارنده روشن كناد

 ز روزى ده آشكار و نهان همى خواهم از كردگار جهان

 درخشان كند تيره گاه مرا كه يك سر ببخشد گناه مرا

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 زاری فردوسی از مردن فرزند خویش  – 38بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  اساس نسخه مسکو ( بر ه )شاهناممتن 
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 سخنهاى بهرام چوبينه گوى كنون داستانهاى ديرينه گوى

 بنزد دلير و بزرگان رسيد كه چون او سوى شهر تركان رسيد

 پذيره شدندش گزيده سوار دل ده هزار ز گردان بيدار

 ابا هر يكى موبدى رهنمون پسر با برادرش پيش اندرون

 برو آفرين كرد و بردش نماز چو آمد بر تخت خاقان فراز

 ببوسيد و بسترد رويش بدست چو خاقان ورا ديد بر پاى جست

 ز كار و ز پيكار شاه و سپاه بپرسيد بسيارش از رنج را

 بپرسيد و خّرادبرزينه را سينه راايزدگشسپ و يالنهم 

 گرفت آن زمان دست خاقان بدست چو بهرام بر تخت سيمين نشست

 سپهدار تركان و ساالر چين بدو گفت كاى مهتر بافرين

 نباشد كسى ايمن اندر نهان تو دانى كه از شهريار جهان

 بفزايدشتن آسان كند رنج  بر آسايد از گنج و بگزايدش

 بهر نيك و بد دست گيرى مرا گر ايدونك اندر پذيرى مرا

 بهر نيك و بد غمگسار توام يار توام ياربدين مرز بى

 زمين را سراسر بپى بسپرم وگر هيچ رنج آيدت بگذرم

 هندوستانه از ايدر شوم تا ب گر ايدونك باشى تو همداستان

 هرگز مبادت نيازبدين روز  بدو گفت خاقان كه اى سرفراز

 چه پيوند برتر ز فرزند خويش بدارم ترا همچو پيوند خويش

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 داستان بهرام چوبین با خاقان چین   – 39بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 اگر كهترانند اگر مهترند همه بوم با من بدين ياورند

 دهم نيازىهم از مهتران بى ترا بر سران سرفرازى دهم

 زيان بود بر جان او بند خواست بدين نيز بهرام سوگند خواست

 كه هست او مرا و ترا رهنماى برترى خداىبدو گفت خاقان به 

 هر نيك و بد غمگسار توامه ب ويژه يار توام امكه تا زنده

 خواستند هاجامه يىز هر گونه از ان پس دو ايوان بياراستند

 ز چيزى كه بايست گستردنى پرستنده و پوشش و خوردنى

 ز دينار و ز گوهر شاهوار ز سيمين و زّرين كه آيد بكار

 درخشنده شد جان تاريك اوى فرستاد خاقان بنزديك اوى

 نرفتى مگر كو بدى غمگسار بچوگان و مجلس بدشت شكار

 همى خواند بهرام را آفرين برين گونه بر بود خاقان چين

 برزم اندرون دست بردار اوى يكى نامبردار بد يار اوى

 و كامكه خاقان ازو يافتى نام  ازو مه بگوهر مقاتوره نام

 انگشت خود بر زدىه دو لب را ب شبگير نزديك خاقان شدىه ب

 بران نامبردار ساالر چين بران سان كه كهتر كند آفرين

 نامدار ۀز گنج جهان ديد هم آنگه ز دينار بردى هزار

 بخاقان همى كرد خيره نگاه همى ديد بهرام يك چند گاه

 جهان ارجمند توى بر مهان بخنديد يك روز گفت اى بلند

 چنين مرد دينار خواهد هزار هنگام بار            ه هر بامدادى به ب

 همه بهر او زّر كانى بود ببخشش گرين بيستگانى بود

 چنين است و افروزش دين ما بدو گفت خاقان كه آيين ما

 ترستبهنگام سختى درنگى             ترستكه از ما هر آن كس كه جنگى

 ز مردان رزم آور جنگ ساز فزونى نداريم باز چو خواهد
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 بدينار خوانيم بر وى فسون فزونى مر او راست بر ما كنون

 ز لشكر شود روز روشن سياه چو زو باز گيرم بجوشد سپاه

 تو كردى ورا خيره بر خويشتن جهانجوى گفت اى سر انجمن

 سپردكهتر نبايد ه عنان را ب چو باشد جهاندار بيدار و گرد

 وگر ويژه آزرم او بايدت اگر زو رهانم ترا شايدت

 بدين آرزو راى و پيمان تراست بدو گفت خاقان كه فرمان تراست

 سر آورده باشى همه گفت و گوى مرا گر توانى رهانيد از وى

 چو آيد مقاتوره دينار خواه بدو گفت بهرام كاكنون پگاه

 و گر دهى جز بخشم مده پاسخ مخند و برو هيچ مگشاى چشم

 بيامد مقاتوره نزديك شاه گذشت آن شب و بامداد پگاه

 نه گفتار آن ترك جنگى شنيد جهاندار خاقان بدو ننگريد

 يكايك بر آشفت و بگشاد چشم ز خاقان مقاتوره آمد بخشم

 چرا گشتم امروز پيش تو خوار بخاقان چنين گفت كاى نامدار

 كه آمد بدين مرز با يار سى همانا كه اين مهتر پارسى

 سپاه ترا داد خواهد بباد بكوشد همى تا بپيچى ز داد

 چرا تيز گشتى بدين گفت و گوى بدو گفت بهرام كاى جنگجوى

 خرد را نپيچد ز پيمان من چو خاقان برد راه و فرمان من

 تن آسان دهى گنج او را بباد نمانم كه آيى تو هر بامداد

 رزم اندرون شير جويى شكاره ب تو سيصد سوار بران نه كه هستى

 خروار دينار خواهى ز شاهه ب نيرزد كه هر بامداد پگاه

 سرش گشت پر كين ز آزار اوى مقاتوره بشنيد گفتار اوى

 ز تركش بر آورد تير خدنگ بخشم و بتندى بيازيد چنگ

 رزم اندرون ترجمان منسته ب بهرام گفت اين نشان منسته ب
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 همى دار پيكان ما را نگاه فردا بيايى بدين بارگاه چو

 يكى تير پوالد پيكان خدنگ چو بشنيد بهرام شد تيز چنگ

 بدار و ببين تا كى آيد بكار بدو داد و گفتا كه اين يادگار

 بيامد سوى خرگه خويش تفت مقاتوره از پيش خاقان برفت
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 سپيده ز كوه سيه بر دميد چو شب دامن تيره اندر كشيد

 چنگه بيامد يكى تيغ تورى ب مقاتوره پوشيد خفتان جنگ

 خسرو آراى خواستيكى جوشن  چو بهرام بشنيد باالى خواست

 ننهاد چنگ آببران شّخ بى گزيدند جايى كه هرگز پلنگ

 برفتند تركان خسرو پرست چو خاقان شنيد اين سخن برنشست

 كرا پيشتر خواهد آمد زمان بدان كار تا زين دو شير دمان

 ابر اندر آورد گرده ز هامون ب مقاتوره چون شد بدشت نبرد

 كه اكنون ز مردى چه دارى بياد بهرام گردنكش آواز داد            ه ب

 وگر شير دل ترك خاقان پرست تو تازى بدين جنگ بر پيش دست

 كجا پى تو افگنده اى اين سخن بدو گفت بهرام پيشى تو كن

 دو زاغ كمان را بزه بر نهاد مقاتوره كرد از جهاندار ياد

 چو شد غرق پيكانش بگشاد شست زه و تير بگرفت شادان بدست

 نسفت آهن از آهن آبدار بزد بر كمربند مرد سوار

 كه تا شد مقاتوره از رزم سير زمانى همى بود بهرام دير

 خروشيد و برگشت زان رزمگاه مقاتوره پنداشت كو شد تباه

 نكشتى مرا سوى خرگه مپوى بدو گفت بهرام كاى جنگجوى

 اگر بشنوى زنده مانى برو شنوتو گفتى سخن باش و پاسخ 

 كه آهن شدى پيش او نرم و سنگ نگه كرد جوشن گذارى خدنگ

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 کشته شدن مقاتوره به دست بهرام چوبینه   – 41بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سپهبد شد از رزم و دينار سير بزد بر ميان سوار دلير            

 برادر دو پايش بزين بر ببست مقاتوره چون جنگ را بر نشست

 خوابهمان زين تورى شدش جاى  بروى اندر آمد دو ديده پر آب

 كن خواهد آن نامجوىهمى گور  بخاقان چنين گفت كاى كامجوى

 كجا زنده خفتست بر پشت زين بدو گفت خاقان كه بهتر ببين

 هم اكنون بخاك اندر آيد تنش بدو گفت بهرام كاى بر منش

 كه او خفت بر اسپ تورى نژاد تن دشمن تو چنين خفته باد

 آن نامبردار شيربنزديك  سوارى فرستاد خاقان دلير

 بر آسوده از گردش روزگار ورا بسته و كشته ديدند خوار

 شگفت آمدش زان سوار جهان بخنديد خاقان بدل در نهان

 كيوان رسيده كالهش ز شادى ب ايوان رسيده پر انديشه بد تا ب

 همان تاج و هم تخت شاهنشهى سليح و درم خواست و اسپ و رهى

 آلت كارزار يىز هر گونه شاهوارز دينار و ز گوهر 

 گنجور بهرام جنگى سپرده ب فرستاده از پيش خاقان ببرد
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 آموزگار شب و روز آسايش چو چندى بر آمد برين روزگار

 دد و دام بودى فزون از گمان چنان بد كه در كوه چين آن زمان

 فروهشته چون مشك گيسو رسن ددى بود مهتر ز اسپى بتن

 نديدى كس او را مگر گرمگاه تن زرد و گوش و دهانش سياهه ب

 خروشش همى برگذشتى ز ابر دو چنگش بكردار چنگ هژبر

 روز از و بر بزرگان دژمشده  همى سنگ را در كشيدى بدم

 ز رنجش همه بوم درماندند ورا شير كّپى همى خواندند

 اگر ماه دارد دو زلف سياه يكى دخترى داشت خاتون چو ماه

 دو بيجاده خندان و نرگس دژم دو لب سرخ و بينى چو تيغ قلم

 اگر تافتى بر سرش آفتاب بران دخت لرزان بدى مام و باب

 همى گرد آن مرغزاران بگشت پياده بدشت چنان بد كه روزى

 بدشتى دگر بود زان مرغزار جهاندار خاقان ز بهر شكار

 همى راى زد با يكى رهنمون همان نيز خاتون بكاخ اندرون

 فرود آمد او را بدم در كشيد چو آن شير كّپى ز كوهش بديد

 سر آمد بران خوب چهره جهان بيك دم شد او از جهان در نهان

 همان مادرش نيز بركند موى چو خاقان شنيد آن سيه كرد روى

 چو بر آتش تيز بريان بدند ز دردش همه ساله گريان بدند

 كه تا چين كى آيد ز چنگش رها همى چاره جستند زان اژدها

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 کشتن دد دختر خاقان را   – 41بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 و زان مرد جنگى بر آورد گرد چو بهرام جنگ مقاتوره كرد

 گفت كردار اوىهر كس همى ه ب همى رفت خاتون بديدار اوى

 از ايران همان نيز صد نامدار چنان بد كه يك روز ديدش سوار

 همى راند بهرام با رهنمون پياده فراوان بپيش اندرون

 ايزديست ۀكه با برز و با فر بپرسيد خاتون كه اين مرد كيست

 نامه كه بهرام يل را ندانى ب بدو گفت كهتر كه دورى ز كام

 سر تاج او برتر از ماه بود چندگه شاه بودايران يكى ه ب

 كه از خسروان نام مردى ببرد بزرگانش خوانند بهرام گرد

 بلرزد همى زير اسپش زمين كنون تا بيامد ز ايران بچين

 همى تاج شاهى نهد بر سرش خداوند خواند همى مهترش

 سزد گر بنازيم در پّر اوى بدو گفت خاتون كه با فّر اوى

 چو خاقان نگردد بدان كار سست آرزو زو بخواهم درستيكى 

 برو بشنود درد و نفرين من بخواهد مگر ز اژدها كين من

 بخواند برو مهتر راستان بدو گفت كهتر گر اين داستان

 مگر كشته و كرگ پايش كشان تو از شير كّپى نيابى نشان

 آن دختر آزاد شد ز تيمار چو خاتون شنيد اين سخن شاد شد            

 يكايك بگفت آنچ ديد و شنيد همى تاخت تا پيش خاقان رسيد

 بجايى كه چون من سوارى بود بدو گفت خاقان كه عارى بود

 بگوييم و ننگى شود گوهرم همى شير كپى خورد دخترم

 همى كوه آهن ربايد بدم ندانند كان اژدهاى دژم

 جان گرامى بودهمان شاه را  اگر دختر شاه نامى بود

 بخواهم ز بهر جهان بين خويش بدو گفت خاتون كه من كين خويش

 بگويم بر آيد مگر كام من اگر ننگ باشد و گر نام من
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 نهانى ز هر كس همى داشت راز برآمد برين نيز روز دراز

 ن سور پر نور كردآجهان را بر  چنان بد كه خاقان يكى سور كرد

 چو آمدش بر تخت زرين نشاند بخواندفرستاد بهرام يل را 

 بشد تيز و بهرام يل را بديد چو خاتون پس پرده آوا شنيد

 كه آباد بادا بتو ترك و چين فراوانش بستود و كرد آفرين

 كه باشد بران آرزو كامگار يكى آرزو خواهم از شهريار

 برين آرزو كام و پيمان تراست بدو گفت بهرام فرمان تراست

 يكى مرغزارست زيباى سور گفت خاتون كز ايدر نه دوربدو 

 يكى جشن سازند گاه بهار جوانان چين اندران مرغزار

 يكى كوه بينى سيه تر ز قار ازان بيشه پرتاب يك تيروار

 كه اين كشور چين ازو در بالست بران كوه خارا يكى اژدهاست

 دگر نيز نامش نداند همى يكى شير كّپيش خواند همى

 كه خورشيد كردى برو آفرين يكى دخترم بد ز خاقان چين

 نخچير بد با سپاهه كه خاقان ب از ايوان بشد نزد آن جشنگاه

 كشيد آن بهار مرا او بدم بيامد ز كوه اژدهاى دژم

 چنان هم بيايد ز بهر شكار كنون هر بهارى بران مرغزار

 پهلوانى نماندهمان نامور  برين شهر ما را جوانى نماند

 برانگيخت از بوم آباد خاك شدند از پى شير كّپى هالك

 بسى تاختند اندران كوهسار سواران چينى و مردان كار

 بر و پشت و گوش و سر و يال اوى چو از دور بينند چنگال اوى

 مر او را چه شير و چه پيل و نهنگ بغّرد بدرد دل مرد جنگ

 چو گيرد شمار كم و بيش اوى كس اندر نيارد شدن پيش اوى

 بيايم ببينم من اين جشنگاه بدو گفت بهرام فردا پگاه
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 ماه و هور ۀبلند آفرينند نيروى يزدان كه او داد زوره ب

 چو شبگير ما را نمايند راه بپردازم از اژدها جشنگاه
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 شب تيره بفشاند گرد سياه چو پيدا شد از آسمان گرد ماه

 ايوان شدنده و زان جاى هر كس ب پراكنده گشتند و مستان شدند

 بپيچيد زلف شب الژورد چو پيدا شد آن فر خورشيد زرد

 گرامى تنش را بيزدان سپرد بهرام گردقژ آگند پوشيد 

 يكى نيزه دو شاخ نخچير گير كمند و كمان برد و شش چوبه تير

 بفرمود تا باز گردد گروه چو آمد بنزديك آن برز كوه

 تو گفتى برو كوه تاريك شد بران شير كّپى چو نزديك شد

 بخم كمند از بر زين نشست ميان اندران كوه خارا ببست

 ز يزدان نيكى دهش كرد ياد بماليد و بر زه نهادكمان را 

 نبودى برو تير كس كارگر چو بر اژدها بر شدى موى تر

 بغلتيد و برخاست و آمد برون شد آن شير كّپى بچشمه درون

 همى آتش از كوه خارا بجست بغريد و بر زد بران سنگ دست

 بتير از هوا روشنايى ببرد كمان را بماليد بهرام گرد

 بر شير كّپى شد از جنگ سير خدنگى بينداخت شير دلير

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

 كه بر دوخت بر هم دهان و زبانش سيوم تير و چارم بزد بر دهانش

 همى ديد نيروى و آهنگ اوى به پنجم بزد تير بر چنگ اوى

 هسار بلندبجست از بر كو بهشتم ميانش گشاد از كمند

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 کشته شدن شیر کپی بر دست بهرام چوبین  – 42بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه شد سنگ خارا بخون آژده بر ميان دده يىبزد نيزه

 تن اژدها را بدو نيم كرد و زان پس بشمشير يازيد مرد

 ازان پس فرود آمد از كوهسار سر از تن جدا كند و بفگند خوار

 دمان و دنان تا بر كوه تفت ازان بيشه خاقان و خاتون برفت

 كز آواز گفتى بلرزد زمين خروشى بر آمد ز گردان چين

 بسى گوهر و زر برافشاندند بهرام بر آفرين خواندنده ب

 برفتند گردان فّرخ نژاد چو خاتون بشد دست او بوس داد            

 و را شاه ايران زمين خواندند همه هم زبان آفرين خواندند

 و زان پس ورا خواندى شهريار گرفتش سپهدار چين در كنار

 مهربان برگزيد يىفرستاده ايوان رسيده خاقان چينى بچو 

 همان بدره و برده از بيش و كم فرستاد ده بدره گنجى درم

 كه نزديك ما يافتى آب روى كه رو پيش بهرام جنگى بگوى 

 كه بر تارك اختران افسرست پس پرده ما يكى دخترست 

 ورمسپارم بتو لشكر و كش كنون گر بخواهى ز من دخترم 

 جهاندار بر بندگان پادشاست بدو گفت بهرام كارى رواست 

 بفرمان او شد همه كشورش بهرام داد آن زمان دخترشه ب

 نوشتند منشور نو بر حرير بفرمود تا پيش او شد دبير

 ببخشش نگر تا كرا در خورست بدو گفت هر كس كز ايران سرست

 كمر خواستند فراوان كاله و بر آيين چين خلعت آراستند

 غم گردش روزگارش نبود جز از داد و خورد و شكارش نبود

 ز بهرام يل داشتندى نشان بزرگان چينى و گردنكشان

 ايمز بهر تو اندر جهان زنده ايمهمه چين همى گفت ما بنده

 بروبر بسى آفرين بود نيز همى خورد بهرام و بخشيد چيز
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 بر پادشاه دليران رسيد ايران رسيده چنين تا خبرها ب

 ازاِن تو بيش است نابرده رنج كه بهرام را پادشاهى و گنج

 دلش گشت پيچان ز كردار اوى شد ز تيمار اوىپر از درد و غم 

 بسى گفت و انداخت از بيش و كم همه همى راى زد با بزرگان ب

 سر خانه را كرد پيكان تير شب تيره فرمود تا شد دبير

 تو گفتى كه از خنجرش خامه كرد بخاقان چينى يكى نامه كرد

 توانا و دانا و به روزگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 شاه بر پيش گاه ۀنشانند هور و كيوان و ماه ۀبرآرند

 دانش ايزدى ۀفزايند هر كه جويد بدى ۀگزايند

 ز كمى و كّژى و از كاستى ز نادانى و دانش و راستى

 ورا يار و همتا و انباز نيست بيابى چو گويى كه يزدان يكيست

 بشستمباد آنك او دست بد را  بيابد هر آن كس كه نيكى بجست

 نه مهتر شناس و نه يزدان شناس يكى بنده بد شاه را ناسپاس

 پدر بر كشيدش كه هنگام بود بود ناميكى خرد و بيكار و بى

 ميان كهان و ميان مهان نهان نيست كردار او در جهان

 وگر در خرد برترين پايه بود كس او را نپذرفت كش مايه بود            

 چو پر مايگان دست بگرفتيش بپذرفتيشبنزد تو آمد 

 نيم من بدين كار همداستان كس اين راه برگيرد از راستان؟

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 آگاهی یافتن خسرو پرویز ار کار بهرام و نامه نوشتن به خاقان – 43بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 پر انديشه كن راى تاريك تو چو اين نامه آرند نزديك تو

 فرستى بر ما شوى سودمند گر آن بنده را پاى كرده ببند

 توران كنم روز روشن سياهه ب و گرنه فرستم ز ايران سپاه

 بران گونه گفتار خسرو شنيد آن نامه نزديك خاقان رسيد چو

 چو آيى بدر پاسخ نامه خواه فرستاده را گفت فردا پگاه

 نبد زان سپس جاى آرام و خواب فرستاده آمد دلى پر شتاب

 بدرگاه خاقان چينى دويد همى بود تا شمع رخشان بديد            

 و مشك و چينى حرير ابا خامه بياورد خاقان هم آنگه دبير

 ز من بنده بر كردگار جهان بپاسخ نوشت آفرين نهان

 فرستاده را پيش بنشاندم دگر گفت كان نامه برخواندم

 نزيبد ازان خاندان كهن تو با بندگان گوى زين سان سخن            

 نه كه را شناسند بر جاى كه كه مه را ندارند يك سر بمه

 هيتال بر نيز فرمان رواسته ب همه چين و توران سراسر مراست                     

 تو با من چنين داستانها مزن نيم تا بدم مرد پيمان شكن

 مهر اندر آرم شكسته و زان پس ب چو من دست بهرام گيرم بدست

 جز از پاك ايزد مرا نيست باك نخواهد مرا داور از آب پاك

 خرد بيشتر زين بدى شايدى بيفزايدىترا گر بزرگى 

 كه با باد بايد كه باشيد جفت بران نامه بر مهر بنهاد و گفت

 يك ماه كهتر بپيمود راهه ب فرستاده آمد بنزديك شاه

 بپيچيد و ترسان شد از روزگار چو بر خواند آن نامه را شهريار

 سخنهاى خاقان سراسر براند فرستاد و ايرانيان را بخواند

 بزرگان بانديشه در ماندند همان نامه بنمود و بر خواندند

 كه اى فّر و اورند و تاج كيان چنين يافت پاسخ ز ايرانيان
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 يكى راى زن با خردمند پير چنين كارها بر دل آسان مگير

 مكن تيره اين فّر و شمع كهن بنامه چنين كار آسان مكن

 و زيبا و گرد و دبير خردمند گزين كن از ايران يكى مرد پير

 سخن گويد و راه او بشنود كز ايدر بنزديك خاقان شود

 كه بود و پس از پهلوانى چه جست بگويد كه بهرام روز نخست

 خداوند را زان سپس بنده خواست همى بود تا كار او گشت راست

 تمامى بسالى برد روزگار چو نيكو نگردد بيك ماه كار

 ازو بد سرودن نه آسان بود بود چو بهرام داماد خاقان

 نهانى نبايد كه داند كسى بخوبى سخن گفت بايد بسى
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 كسى نامه بردخاقان ه كز ايران ب ازان پس چو بشنيد بهرام گرد

 بدو گفت كاى مهتر بافرين بيامد دمان پيش خاقان چين

 همى نامه سازد يك اندر دگر شنيدم كه آن ريمن بدهنر

 بدان تا ترا گردد ايران زمين سپاهى دالور ز چين برگزين

 ترا شاه خوانم بران مرز و بوم شمشير ايران و رومه بگيرم ب

 ايران و توران گشايند لبه ب شبه بنام تو بر پاسبانان ب

 كه مه پاى بادا از يشان مه سر             هنرببرم سر خسرو بى

 ز بن بركنم تخم ساسانيان چو من كهترى را ببندم ميان

 ورا در دل انديشه چون بيشه شد چو بشنيد خاقان پر انديشه شد

 سخنگوى و داننده و يادگير بخواند آن كسان را كه بودند پير

 همه رازها برگشاد از نهفت بديشان بگفت آنچ بهرام گفت

 ز خويشان نزديك و بيگانگان چنين يافت پاسخ ز فرزانگان

 كه بر تخم ساسان پر آمد قفيز كه اين كار خوارست و دشوار نيز

 نمايد خردمند را راى و راه و ليكن چو بهرام راند سپاه

 يكى خويش و يارش بودچو خاقان  ايران بسى دوستدارش بوده ب

 سخنهاى بهرام بايد شنود بر آيد ببخت تو اين كار زود

 بخنديد و بر ديگر اندازه شد چو بشنيد بهرام دل تازه شد

 كه بگزيد بايد دو مرد جوان بران بر نهادند يك سر گوان

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 سپاه آراستن خاقان چین   – 44بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همان رنج كش بايد و لشكرى كه زيبد بران هر دو بر مهترى

 دگر سركشى بود زنگوى نام حسنوى نامچين مهترى بود ه ب

 بديوان دينار دادن نشاند فرستاد خاقان يالن را بخواند

 كه هشيار باشيد روز نبرد چنين گفت مهتر بدين هر دو مرد            

 چه هنگام شادى چه هنگام خشم بهرام داريد چشمه هميشه ب

 خاكز جيحون بگردون بر آريد  گذرهاى جيحون بداريد پاك

 همه نامداران و شيران گرد سپاهى دالور بديشان سپرد

 رخ خور شد از گرد چون آبنوس بر آمد ز درگاه بهرام كوس

 روز سفندارمذ بامداده ب ايران نهاده ز چين روى يك سر ب
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 كه از بيشه بيرون خراميد گرگ شاه بزرگه چو آگاهى آمد ب

 كه از آسمان روشنايى ببرد سپاهى بياورد بهرام گرد

 كه بگزين برين كار بر چار ماه بخّرادبرزين چنين گفت شاه

 سخن هرچ دانى كه بايد بگوى پوى مايهخاقان بىيكى سوى 

 همان بر زبان بر تواناترى ايران و نيران تو داناترىه ب

 بياورد شمشير و زرين كمر در گنج بگشاد و چندان گهر

 همى در نهان نام يزدان بخواند كه خرادبرزين بران خيره ماند

 ديگر گرفتبجيحون يكى راه  راه چين برگرفت هاچو با هديه

 برگزيد يىنگه كرد و گوينده چو نزديك درگاه خاقان رسيد

 فرستاده آمد بدين بارگاه بدان تا بگويد كه از نزد شاه

 بفرمود تا برگشادند راه چو بشنيد خاقان بياراست گاه

 زبان كرد كوتاه و بردش نماز فرستاده آمد بتنگى فراز

 زبان برگشايد رهىبگفتن  بدو گفت هر گه كه فرمان دهى

 دل مردم پير گردد جوان شيرين زبانه بدو گفت خاقان ب

 سخن گفته مغزست و ناگفته پوست بگو آن سخنها كه سود اندروست

 بياد آمدش كينهاى كهن چو خّراد برزين شنيد آن سخن

 توانا و داننده روزگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 توانايى و ناتوان آفريد كه چرخ و مكان و زمان آفريد

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 کشتن بهرامفرستادن خسرو خراد برزین را به نزد خاقان و چاره کردن او از   – 45بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چرا نه بفرمان او در نه چون ستونبى ۀهمان چرخ گردند

 بلند آسمان و زمين گستريد بدان آفرين كو جهان آفريد

 سپهر و زمين را نگارنده اوست توانا و دانا و دارنده اوست

 شب و روز و آرام و خواب آفريد چرخ اندرون آفتاب آفريده ب

 ايمهمه راستيهاش گوينده ايمراست ما بندهتوانايى او 

 يكى را كند بنده و مستمند يكى را دهد تاج و تخت بلند

 نداند كس اين جز جهان آفرين نه با اينش مهر و نه با آنش كين

 ايمبه بيچاره تن مرگ را داده ايمكه يك سر همه خاك را زاده

 افرينجهاندار طهمورث ب نخست اندر آيم ز جّم برين

 همان نامداران كه داريم ياد قبادچنين هم برو تا سر كى

 و رستم نامدار خسروچو كى اسفندياره برين هم نشان تا ب

 چشيدند بر جاى ترياك زهر ز گيتى يكى دخمه رويشان بود بهر

 همه شاد و غمگين بكم بيش تست كنون شاه ايران بتن خويش تست

 مادرش بود خاقان چينپدر  بهنگام شاهان با آفرين

 همه كار بر ديگر اندازه گشت بدين روز پيوند ما تازه گشت

 سر نامداران زمين تو باد ز پيروزگر آفرين بر تو باد

 چنين گفت كاى مرد دانش فروش همى گفت و خاقان بدو داده گوش

 آسمان او بسست ۀستايند ايران اگر نيز چون تو كسسته ب

 بنزديكى خويش بنشاختش بپرداختشبران گاه جايى 

 يكايك بگنجور او بر شمرد پيش برد هابفرمان او هديه

 مبادى تو اندر جهان كاسته خواستهبدو گفت خاقان كه بى

 بگو تا پذيرم من آن چيز نيز گر از من پذيرفت خواهى تو چيز

 بدانندگان جهان افسرى و گر نه ز هديه تو روشن ترى
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 ساختند هاجامه يىز هر گونه خّرم بپرداختنديكى جاى 

 بنزديك خاقان بدى نيك پى بزم و بمىه بخوان و شكار و ب

 بمردى بگفتارش اندر شتافت همى جست و روزيش جايى بيافت

 از آهرمن بدكنش بدترست همى گفت بهرام بد گوهرست

 كه آن چيز گفتن نيرزد پشيز فروشد جهان ديدگان را بچيز

 ارجش ز خورشيد برتر كشيده ب هرمز تاجور بركشيد ورا

 ز گيتى بر آمد همه كام اوى ندانست كس در جهان نام اوى

 بفرجام پيمان تو بشكند اگر با تو بسيار خوبى كند

 نه خسرو پرست و نه يزدان پرست چنان هم كه با شاه ايران شكست

 ماهسر شاه ايران بر آرى ب گر او را فرستى بنزديك شاه

 نشستنگه انجا كنى كت هواست ين و ايران تراستچاز ان پس همه 

 دو چشمش ز گفتار او تيره شد چو خاقان شنيد اين سخن خيره شد

 كه تيره كنى نزد ما آب روى بدو گفت زين سان سخنها مگوى

 كه پيمان شكن خاك يابد كفن نيم من بدانديش و پيمان شكن

 بدانست كان كار او شد كهن سخنچو بشنيد خّراد برزين 

 سخن گفتن من شود باد و بيد ايران اميده كه بهرام دادش ب

 به بيچارگى سوى خاتون گذشت چو اميد خاقان بدو تيره گشت

 كه روشن كند جان تاريك اوى همى جست تا كيست نزديك اوى

 همان نيز با او نشست آمدش يكى كدخدايى بدست آمدش

 بدان شاد كرد تندل مرد بى بدو ياد كردسخنهاى خسرو 

 بود تا شوم بر درش بر دبير بدو گفت خاتون مرا دستگير

 كزو آرزوها نيايد بجاى كدخداى گرچنين گفت با چاره

 وزويست بهرام را مغز و پوست كه بهرام چوبينه داماد اوست
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 وزين نيز بر باد مگشاى راز تو مردى دبيرى يكى چاره ساز

 نه سر ديد پيمان او را نه بن خّراد برزين شنيد اين سخنچو 

 كه تركان ورا داشتندى زبون يكى ترك بد پير نامش قلون

 ز كشك و ز ارزن بدى خوردنش همه پوستين بود پوشيدنى

 بران نامور جايگاهش نشاند كسى را فرستاد و او را بخواند

 خورد بسيار دادهمان پوشش و  مر او را درم داد و دينار داد

 بر نامدارانش بنشاندى چو بر خوان نشستى ورا خواندى

 شكيبا دل و زيرك و كاردان پر انديشه بد مرد بسيار دان

 ز خاتون چينى همى گفت راى و زان روى با كدخداى سراى

 چو رفتى همى داشتى بسته لب شبه روز و به همان پيش خاقان ب

 كه چون تو سرافراز مردى دبير پيرچنين گفت با مهتر آن مرد 

 وگر نامت از دور شهره بدى اگر در پزشكيت بهره بدى

 بويژه كه بيمار شد دخترش يكى تاج نو بوديى بر سرش

 چو گويى بسايم برين كار دست بدو گفت كاين دانشم نيز هست

 كه دانا پزشكى نو آمد بجاى بشد پيش خاتون دوان كدخداى

 بيارش مخار اندرين كار سر زى و نوش خور بدو گفت شادان

 كه اين راز بايد كه دارى نهفت بيامد بخّراد برزين بگفت

 پزشكى كن از خويشتن تازه روى برو پيش او نام خود را مگوى

 تبه ديد بيمار او را جگر بنزديك خاتون شد آن چاره گر

 جويبار آورند ۀهمان ترّ  بفرمود تا آب نار آورند

 تبش خواست كز مغز بنشاندش تّره گر كاسنى خواندشكجا 

 شد آن دخت چون ماه گيتى فروز بفرمان يزدان چو شد هفت روز

 يكى بدره و تاى زربفت پنج بياورد دينار خاتون ز گنج
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 بگير و بخواه انچ بايدت نيز بدو گفت كاين ناسزاوار چيز

 آيد بكار بخواهم هرانگه كه چنين داد پاسخ كه اين را بدار
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 بياراست لشكر چو پّر تذرو مروه و زان روى بهرام شد تا ب

 ايران زمينه تا كس آيد ب ممان كس آمد بخاقان كه از ترك و چين

 ورا زان سخن هديه نو برند كه آگاهى ما بخسرو برند

هركه بى مناديگرى كرد خاقان چين  ايران زمينه ما كس ب م 

 بيزدان كه نفروشم او را بسيم شود تا ميانش كنم بدو نيم

 همى داشت اين رازها را نگاه همى بود خّراد برزين سه ماه

 بران نامور جايگاهش نشاند قلون را بخواند بتنگى دل اندر

 ندارد دلى كش نباشد نهان بدو گفت روزى كه كس در جهان

 چينه فراوان بجستى ز هر در ب تو نان جو و ارزن و پوستين

 سره هاىهمان پوششت جامه كنون خوردنيهات نان و بره

 چه نفرين شنيدى و چه آفرين چنان بود يك چند و اكنون چنين

 بسى روز و شب ديدى و كوه و دشت كنون روزگار تو بر سر گذشت

 اگر تخت يابى اگر تيره خاك يكى كار دارم ترا بيمناك

 چنان رو كه اندر نوردى زمين ستانم يكى مهر خاقان چين

 مروت فراوان ببايد بدنه ب بنزديك بهرام بايد شدن

 بنورد راهيكى كارد بستان و  بپوشى همان پوستين سياه

 برو تا در مرو گيتى فروز نگه دار از آن ماه بهرام روز

 نگه داشتستيم بسيار سال وى آن روز را شوم دارد بفال

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 فرستادن خراد برزین قلون را به نزد بهرام چوبینه   – 46بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بديباى چينى بپوشد سرش نخواهد كه انبوه باشد برش

 رسانم برين مهتر شادكام چنين گوى كز دخت خاقان پيام

 خواندت يك تنههمى دار تا  همان كارد در آستين برهنه

 چنين گوى كان دختر سر فراز چو نزديك چوبينه آيى فراز

 سخنها ز بيگانه مردم بپوش مرا گفت چون راز گويى بگوش

 تو بشتاب و نزديك بهرام پوى چو گويد چه رازست با من بگوى

 و زان پس بَجه گر بيابى گذر بزن كارد و نافش سراسر بدر

ر دود بشنودهر آن كس كه آواز او   ز پيش سپهبد بآخ 

 نيايد ز كشتن بروى تو رنج يكى سوى فرش و يكى سوى گنج

 اىهمه نيك و بدها پسنديده و گر خود كشندت جهان ديده اى

 كه با تو بدانگه بدى سازدى همانا بتو كس نپردازدى

 جهان را خريدى و دادى بها گر ايدونك يابى ز كشتن رها

 همان از جهان نيز بهرى دهد شهرى دهدترا شاه پرويز 

 كه اكنون ببايد يكى رهنمون چنين گفت با مرد دانا قلون

 به بيچارگى چند خواهم كشيد همانا مرا سال بر صد رسيد

 به بيچارگى بر جهانبان من فداى تو بادا تن و جان من

 ازان خانه تا پيش خاتون رسيد چو بشنيد خّراد برزين دويد

 بگويم ترا اى زن نيك خوى كامد گه آرزوى بدو گفت

 سزد گر گشاده كنى پاى من ببند اندرند اين دو كسهاى من

 جان مرا اىچنان دان كه بخشيده يكى مهر بستان ز خاقان مرا

 مگر گل نهم از نگينش بدست بدو گفت خاتون كه خفتست مست

 راستببالين مست آمد از حجره  ز خراد برزين گل مهر خواست

 بيامد بران مرد جوينده داد گل اندر زمان بر نگينش نهاد
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 بيامد سپرد آن بدين مرد پير بدو آفرين كرد مرد دبير
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 بيامد ز شهر كشان تا بمرو قلون بستد آن مهر و تازان چو غرو

 كه بهرام را آن نه پدرام شد همى بود تا روز بهرام شد

 نهاده برش نار و سيب و بهى بخانه درون بود با يك رهى

 بدربان چنين گفت كاى نامجوى قلون رفت تنها بدرگاه اوى

 امنه آزاده امنه جنگى كسى اممن از دخت خاقان فرستاده

 بدان تا بگويم بدين پادشا يكى راز گفت آن زن پارسا

 همان نيز بيمار و آبستن است ز ِمهر ورا از در بستن است

 بدين تاجور مهتر نيك نام گر آگه كنى تا رسانم پيام

 چنين تا در خانه پهلوان بشد پرده دار گرامى دوان

 پوستينى كشان فرستاده و چنين گفت كامد يكى بدنشان

 رسانم بدين مهتر شادكام همى گويد از دخت خاقان پيام

 كه هم زان در خانه بنماى روى چنين گفت بهرام كو را بگوى

 بكاف در خانه بنهاد سر بيامد قلون تا بنزديك در

 بدو گفت گر نامه دارى بيار چو ديدش يكى پير بد سست و زار

 نخواهم كه گويم سخن پيش كس قلون گفت شاها پيامست و بس

 بگوشم نهانى بهانه مجوى و را گفت زود اندر آى و بگوى

 پديدار شد كّژى و كاستى قلون رفت با كارد در آستى

 بزد دشنه و ز خانه بر شد خروش همى رفت تا راز گويد بگوش

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 کشته شدن بهرام چوبینه بدست قلون  – 47بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 برفتند پويان بنزديك شاه چو بهرام گفت آه مردم ز راه

 بپرسيد زو تا كه راهش نمود را بگيريد زودچنين گفت كاين 

 مران پير سر را شكستند پاى برفتند هر كس كه بد در سراى

 بسيلى و مشتش بسى كوفتند همه كهتران زو بر آشوفتند

 روز تا نيم شب ۀهم از نيم همى خورد سيلى و نگشاد لب

 فكندش اندر ميان سراى چنين تا شكسته شدش دست و پاى

 جگر خسته و پر گداز آمدند بهرام باز آمدندبنزديك 

 لبان پر ز باد و رخان الژورد همى رفت خون از تن خسته مرد

 همه موى بركند پاك از سرش بيامد هم اندر زمان خواهرش

 همى كرد با خويشتن كارزار نهاد آن سر خسته را بر كنار

 كزو بيشه بگذاشتى نره شير همى گفت زار اى سوار دلير

 بر انديشه َبد كه ب د رهنما كه برد اين ستون جهان را ز جا

 جهانگير و ناباك و شيراوژنا اال اى سوار سپهبد تنا            

 تن پيل وار سپهبد كه خست نه خسرو پرست و نه ايزد پرست

 ز درياى خوشاب بيخت كه كند اال اى بر آورده كوه بلند            

 كه افگند خوار اين كاله مهى سرو سهى كه كند اين چنين سبز

 كه افگند كوه روان در مغاك كه آگند ناگاه دريا بخاك

 بشهر كسان در بمانديم خوار دوستدارغريبيم و تنها و بى

 كه شاخ وفا را تو از بن مكن همى گفتم اى خسرو انجمن

 بماند بسر بر نهد افسرى كه از تخم ساسان اگر دخترى

 ازان تخمه هرگز بدل نگذرند ايرانش فرمان برندهمه شهر 

 سخن گفتن سودمند مرا سپهدار نشنيد پند مرا

 گنهكار جان پيش يزدان برى بر پشيمان برى هابرين كرده
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 همه ميش گشتيم و دشمن چو گرگ بد آمد بدين خاندان بزرگ

 بديد آن دل و راى هشيار او چو آن خسته بشنيد گفتار او

 پر از خون دل و ديده پر آب روى رخان خسته و كنده موىبناخن 

 چنين گفت كاى خواهر پاك و راد بزارى و سستى زبان برگشاد

 و ليكن مرا خود پر آمد قفيز ز پند تو كّمى نبد هيچ چيز

 ز هر گونه چون ديو بد راه بر همى پند بر من نبد كارگر

 بيم و اميدكزو بود گيتى به  نبد خسروى برتر از جمشيد

 جهان كرد بر خويشتن بر سياه كجا شد بگفتار ديوان ز راه

 جهاندار نيك اختر و نيك پى س كىوهمان نيز بيدار كاو

 شنيدى بديها كه او را رسيد تبه شد بگفتار ديو پليد

 ببيند پراگندن ماه و مهر آسمان شد كه گردان سپهره همان ب

 ز خوبى همان دست كوتاه كرد كرد             راهمرا نيز هم ديو بى

 كنون گر ببخشد ز يزدان سزد پشيمانم از هرچ كردم ز بد

 كهن چون خورم هاىغم كرده نوشته برين گونه بد بر سرم

 غم و شادمانى همه باد گشت ز تارك كنون آب برتر گذشت

 نوشته نكاهد نه هرگز فزود نوشته چنين بود و بود آنچ بود

 سخنهاى تو گوشوار منست همان پند تو يادگار منست

 سخنهات بر من مكن نيز ياد سر آمد كنون كار بيداد و داد

 همه پشت بر بخت خندان كنيد شما روى را سوى يزدان كنيد

 مگوييد ز اندوه و شادى بكس ز بدها جهاندارتان يار بس

 ز دهر امسر آمد كنون رفتنى نبودم بگيتى جزين نيز بهر

 سپردم ترا بخت بيدار خواه يالن سينه را گفت يك سر سپاه

 ز گيتى بس او مر ترا راى زن نگه كن بدين خواهر پاك تن
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 جدايى مبادا ميان شما مباشيد يك تن ز ديگر جدا

 كه رفتيم و گشتيم از گاه سير برين بوم دشمن مماندى دير

 گفتار او بشنويدبگوييد و  همه يك سره پيش خسرو شويد

 جز او را مخوانيد خورشيد و ماه گر آمرزش آيد شما را ز شاه

 براى كاخ بهرام ويران كنيد مرا دخمه در شهر ايران كنيد

 نديدم كه يك روز كرد آفرين بسى رنج ديدم ز خاقان چين

 كه ديوى فرستد بپرخاش من نه اين بود زان رنج پاداش من

 اگر بشنود سر نداند ز بن اين سخنو ليكن همانا كه او 

 همى ديو بد رهنمون در ميان نبود اين جز از كار ايرانيان

 بر حرير يىنويسد يكى نامه بفرمود پس تا بيامد دبير

 رفت كامبزارى و خوارى و بى بگويد بخاقان كه بهرام رفت

 ز رنج و بد دشمن آزاد دار تو اين ماندگان را ز من ياد دار

 همى راستى جستم و بخردى من با تو هرگز نكردم بدىكه 

 ببر در گرفت آن گرامى سرش بسى پندها خواند بر خواهرش

 دو چشمش پر از خون شد و جان بداد دهن بر بناگوش خواهر نهاد            

 بدرد دل اندر همى زيستند برو هر كسى زار بگريستند

 او يك بيك ياد كردسخنهاى  همى خون خروشيد خواهر ز درد

 يكى تنگ تابوت كردش ز سيم ز تيمار او شد دلش بدو نيم

 قصب كرد در زير پيراهنش بديبا بياراست جنگى تنش

 بدين گونه بر تا نهان شد سرش همى ريخت كافور گرد اندرش

 چو دانى كه ايدر نمانى مرنج چنين است كار سراى سپنج
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 چه آمد بروى از پى نام را چو بشنيد خاقان كه بهرام را

 شد از درد گريان هران كان شنيد چو آن نامه نزديك خاقان رسيد

 دو ديده پر از خون و رخ الژورد ازان آگهى شد دلش پر ز درد

 جهان ديدگان را همه پيش خواند ازان كار او در شگفتى بماند

 بشد زار و گريان هرانكو شنيد بگفت آنك بهرام يل را رسيد

 ابى آتش تيز بريان شدند همه چين برو زار و گريان شدند

 كاين بد بريشان كه تاختنگه كرد  يكايك همه كار او را بساخت

 خويش و پيوند بود يىز هر گونه قلون را بتوران دو فرزند بود

 سراى و همه برزن او بسوخت چو دانسته شد آتشى برفروخت

 تاراج داده همه چيز او را ب دو فرزند او را بر آتش نهاد 

 ز پرده بگيسويش بيرون كشيد خاتون رسيده از آن پس چو نوبت ب

 نكرد ايچ ياد از در رنج اوى ايوان كشيد آن همه گنج اوىه ب

 نيامدش خّراد برزين بدست فرستاد هر سو هيونان مست

 كبود هاىبپوشيدشان جامه همه هرچ در چين ورا بنده بود

كه خاقان ازان كار بد نام بود بيك چند با سوك بهرام بود                       

 

  

 پادشاهی خسرو پرویز

 آگاهی یافتن خاقان چین از مرگ بهرام و تباه کردن خان و مان قلون  – 48بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بگفت آن كجا كرد و ديد و شنيد چو خّراد برزين بخسرو رسيد

 كزان بدگهر دشمن آزاد شد دل شاه پرويز ازان شاد شد

 پوشيدنيها و از بيش و كمز  بدرويش بخشيد چندى درم

 ىانوشتند بر پهلوى نامه ىاهر پادشاهى و خود كامهه ب

 ز دشمن چگونه برآورد گرد كه داراى دارنده يزدان چكرد

 چنانچون بود در خور پيشگاه بقيصر يكى نامه بنوشت شاه

 بهر برزنى رود و مى خواستند بيك هفته مجلس بياراستند

 بران موبدان خلعت افگند نيز چيز آتشكده هم فرستاده ب

 كه زيبد ترا گر دهم تاج و گاه بخّراد برزين چنين گفت شاه

 بياگند و دينار چون صد هزار دهانش پر از گوهر شاهوار

 برين گونه تا تنگ شد جاى اوى همى ريخت گنجور در پاى اوى

 شود روز روشن بروبر سياه بدو گفت هر كس كه پيچد ز راه

 كزو ترك پيرش برآورد گرد بهرام باشد بدشت نبردچو 

 مبيناد كهتر زمين توكه بى همه موبدان خواندند آفرين

 نخواهد كه رخشان بود چهر تو چو بهرام باد آنك با مهر تو

 

  

 پرویزپادشاهی خسرو 

 نواختن خسرو پرویز خراد را   – 49بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ز خون شد همه كشور چين چو گل ازان پس چو خاقان بپردخت دل

 نيايد مگر كار ناتندرست چنين گفت يك روز كز مرد سست            

 مرا زو همه رامش و كام بود بدان نامدارى كه بهرام بود

 چرا باز ماندم چنين سست و خوار كنون من ز كسهاى آن نامدار

 ازين پس بسوگند من نگرود نكوهش كند هرك اين بشنود

 خويش و پيوند اوى ۀنه انديش نخوردم غم خرد فرزند اوى

 بمهر و خرد جان او شسته شد چو با ما بفرزند پيوسته شد

 سخن گفت با او ز اندازه بيش بفرمود تا شد برادرش پيش

 فراوان بر ايشان بخوان آفرين را ببين كه كسهاى بهرام يل

 امبسته امبدين سوك تا زنده امبگو آنك من خود جگر خسته

 همه شهر نفرين بدو آفرين بخون روى كشور بشستم ز كين

 و گر آسمان بر زمين آورم بدين درد هر چند كين آورم

 چنين داند آن كس كه دارد خرد ز فرمان يزدان كسى نگذرد

 همه تنبل ديو وارونه بود او را زمانه بران گونه بودكه 

 بران عهد و پيمان نهاديم بن بران زينهارم كه گفتم سخن

 كه اى پاك دامن زن پارسا بد جدا يىسوى گرديه نامه

 سرشتت فزونى و دور از كمى همه راستى و همه مردمى

 رازه نشسته خرد با دل من ب ز كار تو انديشه كردم دراز

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 نامه نوشتن خاقان به گردیه خواهر بهرام و پاسخ آن   – 51بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  اساس نسخه مسکو (بر  ه )شاهناممتن 
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 راىه بياراى ايوان ما را ب به از تو نديدم كسى كدخداى

 بكوشم كه پيمان تو نشكنم بدارم ترا همچو جان و تنم

 گروگان كنم دل بدانچت هواست و زان پس بدين شهر فرمان تراست

 بپيش خردمند گوى اين سخن كنون هر كه دارى همه گرد كن

 روانت خرد رهنماىبروشن  ازين پس ببين تا چه آيدت راى

 مرا زان سگاليده آگاه كن خرد را بر ان مردمان شاه كن

 مروه بيامد برادرش تازان ب همى رفت برسان قمرى ز سرو

 بنزديك كسهاى بهرام شد جهانجوى با نامور رام شد

 كه از كين آن كشته آشفته بود بگفت آنچ خاقان بدو گفته بود

 پسنديده و كار ديده ردان ازان پس چنين گفت كاى بخردان

 ورا داور دادگر يار باد شما را بدين مزد بسيار باد

 كه كس در جهان ز آن گمانى نبرد يكى ناگهان مرگ بود آن نه خرد

 سخنهاى خاقان همه كرد ياد پس آن نامه پنهان بخواهرش داد

 چه از نو چه از روزگار كهن ز پيوند و ز پند و نيكو سخن

 كه هم غمگسارست و هم راى زن ز پاكى و از پارسايّى زن            

 ز گفتار او خامشى برگزيد جوان گفت و آن پاك دامن شنيد

 سخنهاى خاقان خودكامه را و زان پس چو بر خواند آن نامه را

 بدل پاسخ نامه را ساز كرد خرد را چو با دانش انباز كرد

 خرد را بر خويش بنشاندم بدو گفت كاين نامه برخواندم

 جهان ديده و پيشگاهان كنند چنان كرد خاقان كه شاهان كنند

 كه چونين بجويد همى كين من بدو باد روشن جهان بين من

 اميد جهان زو گسسته مباد دل او ز تيمار خسته مباد

 بدو شاد بادا كاله مهى مباد ايچ گيتى ز خاقان تهى
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 بخوانيم و نامه همه سربسر يكديگركنون چون نشستيم با 

 يكايك بدين آرزو بنگرد بدان كو بزرگست و دارد خرد

 نه هنگامه اين سخن گفتنست كنون دوده را سر بسر شيونست

 ز فرمان خاقان نباشد گذر چو سوك چنان مهتر آيد بسر

 زن پاك را بهتر از شوى نيست ايران شدن روى نيسته مرا خود ب

 چه گويد مرا آن خردمند شاه راهه زودى آيم ب اگر من بدين

 داند مرا آزرمچو خاقان بى خواند مرا شرمخردمند بى

 سوارى فرستم بنزديك شاه بدين سوك چون بگذرد چار ماه

 بگويندگان تا چه آيد پديد همه بشنوم هرچ بايد شنيد

 چو آيد بنزديك او رهنمون بگويم يكايك بنامه درون

 بخاقان بگو آنچ دادم پيام از ايدر بشادى خرامتو اكنون 

 جهان ديده از مرو برگشت شاد فراوان فرستاده را هديه داد
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 بآرام بنشست با راى زن زان پس جوان و خردمند زنو 

 كه جاويد بر دل نگردد كهن چنين گفت كامد يكى نو سخن

 سخنها ز هر گونه پيراستست جهاندار خاقان بياراستست

 دلير و خداوند توران سپاه ازو نيست آهو بزرگست شاه

 بكوشد كه خويشى بود در ميان و ليكن چو با ت رك ايرانيان

 غم و رنج بيند بفرجام كار ز پيوند و ز بند آن روزگار

 چه بر خورد جز تابش آفتاب نگر تا سياوش از افراسياب

 جوانى كه چون او ز مادر نزاد باده سر خويش داد از نخستين ب

 ز توران و ايران برآورد گرد ش چه كردوهمان نيز پور سياو

 بريم اين سخن ناگهانايران ه ب بسازيد تا ما ز تركان نهان

 امهم از پيش تيمار اين خورده امكرده يىبگردوى من نامه

 بگويد ز رنج و ز تيمار ما كه بر شاه پيدا كند كار ما

 بدين چرب گفتار من بگرود بنيروى يزدان چنو بشنود

 ايران و چين پشت و بازو توىه ب بدو گفت هر كس كه بانو توى

 يالن را بمردى توى رهنماى جاىنجنباندت كوه آهن ز 

 ز دستور داننده هشيارتر ز مرد خردمند بيدارتر

 برين آرزو راى و پيمان تراست همه كهترانيم و فرمان تراست

 ديوان نشانده درم داد و او را ب چو بشنيد زيشان عرض را بخواند

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 سگالش گردیه با پهلوانان خویش و گریختن از مرو  – 51بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 هزار و صد و شست يل برگزيد بيامد سپه سربسر بنگريد            

 نبرگاشتندى سر از ده سوار كزان هر سوارى بهنگام كار

 چنين گفت با لشكر رزمساز درم داد و آمد سوى خانه باز

 نپيچد دل اندر فراز و نشيب كه هر كس كه ديد او دوال ركيب

 گر از ابر باشد برو سر فشان نترسد ز انبوه مردم كشان

 چنين سست و خوارميان بزرگان  و يار پشتبتوران غريبيم و بى

 سر دشمن از خواب خيره شود همى رفت خواهم چو تيره شود

 كه از چينيان لشكر آيد بجنگ شما دل برفتن مداريد تنگ

 بيايند با گرزهاى گران از پس من سران گمانكه خود بى

 اگر لشكر آيد دميد و دهيد همه جان يكايك بكف بر نهيد

 از ايدر مجنبيد يك تن ز جاى و گر بر چنين رويتان نيست راى

 ز راى و ز فرمان تو نگذريم آواز گفتند ما كهتريمه ب

 همه جنگ چين را بياراستند برين بر نهادند و برخاستند

 نشستند با نامداران بر اسپ سينه و مهر و ايزدگشسپيالن

 به از زنده و چينيان شادكام همى گفت هر كس كه مردان بنام

 شتر خواست تا پيش او شد ز دشت كاروان بر گذشت هم آنگه سوى

 بدان تا بنه بر نهادند و بار گزين كرد زان اشتران سه هزار

 چو گردى سر افراز و گرزى بدست چو شب تيره شد گرديه بر نشست

 ابا جوشن و تيغ و ترگ گوان بر افگند پر مايه برگستوان

 روز و شبان سياهرخشنده ه ب راهه همى راند چون باد لشكر ب
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 بنزديك خاقان بزارى شدند ز لشكر بسى زينهارى شدند

 اى نامور مهتر جنگ جوىكه  برادر بيامد بنزديك اوى

 بسى زينهارى بر ما رسيد ايران كشيده سپاه دالور ب

 بخندد همى لشكر و كشورت ازين ننگ تا جاودان بر درت

 شد از خشم رنگ رخش ناپديد سپهدار چين كان سخنها شنيد

 راهه نگه كن كه لشكر كجا شد ب بدو گفت بشتاب و بركش سپاه

 نخستين فراز آر شيرين سخن بريشان رسى هيچ تندى مكن

 مگر بشكنى پشت بد خواه ما از يشان نداند كسى راه ما

 بمردانگى سر بر افرازشان بخوبى سخن گوى و بنوازشان

 تو مردى كن و دور باش از درنگ و گر هيچ سازد كسى با تو جنگ

 كه گردد زمين همچو پّر تذرو مروه از يشان يكى گورستان كن ب

 گزيده ز تركان جنگى سوار سپهدار با شش هزاربيامد 

 زن شير دل چون سپه را بديد روز چهارم بريشان رسيده ب

 ز لشكر سوى ساربان شد چو باد از يشان بدل بر نكرد ايچ ياد

 بيامد نگه كرد جاى نبرد يكايك بنه از پس پشت كرد

 زننشست از بر باره گام سليح برادر بپوشيد زن

 همه جانها برنهاده بكف برابر كشيدند صفدو لشكر 

 كه خاقان ورا خواندى پير گرگ بپيش سپاه اندر آمد تبرگ

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 فرستادن خاقان تورگ را از پس گردیه و کشتن گردیه او را   – 52بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 مگر نيست با اين بزرگ انجمن بايرانيان گفت كان پاك زن

 ميان بسته برسان جنگاوران بشد گرديه با سليح گران

 بزد پاشنه شد بر او فراز دالور تبرگش ندانست باز

 كجا جويمش در ميان سپاه كان خواهر كشته شاه چنين گفت

 چه از نو چه از روزگار كهن كه با او مرا هست چندى سخن

 كه بر شير درنده اسپ افگنم بدو گرديه گفت اينك منم

 بران اسپ جنگى چو شير سترگ چو بشنيد آواز او را تبرگ

 ترا كرد زين پادشاهى گزين شگفت آمدش گفت خاقان چين

 ز بهرام شير آن گزيده سوار بدان تا تو باشى ورا يادگار

 بجاى آورم چون سخن بشنوى همى گفت پادشا آن نيكوى

 كه گر ز آنك گفتم نديدى تو روى مرا گفت بشتاب و او را بگوى

 مگر نيز باز آمدم زان سخن چنان دان كه اين خود نگفتم ز بن

 گر ترا شوى نيستمكن آرزو  ازين مرز رفتن مرا روى نيست

 وگر پند نپذيردت بند كن سخنها برين گونه پيوند كن

 سخنها ز اندازه بگذاشتست همانرا كه او را بدان داشتست

 بيك سو شويم از ميان سپاه بدو گرديه گفت كز رزمگاه

 ترا اندرين راى فرخ نهم سخن هرچ گفتى تو پاسخ دهم

 نامدار سترگ بيامد بر ز پيش سپاه اندر آمد تبرگ

 از ان مغفر تيره بگشاد روى چو تنها بديدش زن چاره جوى

 اىسوارى و رزمش پسنديده اىبدو گفت بهرام را ديده

 كنون روزگار وى آمد بسر مرا بود هم مادر و هم پدر

 يكى سوى رزمت نمايش كنم كنون من ترا آزمايش كنم

 پسندست شوىهمانا مرا خود  اگر از در شوى يابى بگوى
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 پس او همى تاخت ايزدگشسپ بگفت اين و زان پس برانگيخت اسپ

 كه بگسست خفتان و پيوند اوى يكى نيزه زد بر كمربند اوى

 برانگيخت اسپ اندران رزمگاه يالن سينه با آن گزيده سپاه

 بسى كشت و افگند و چندى بخست همه لشكر چين بهم بر شكست

 بر اسپان نماندند بسيار كس شد ز بسدو فرسنگ لشكر همى 

 و ديگرى سرنگون سريكى بى سراسر همه دشت شد رود خون
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 شهريار دليران كشيدبر  چو پيروز شد سوى ايران كشيد

 نديدى زنى كو جهانجوى شد آموى شده بروز چهارم ب 

 بدلش اندرون داوريها فزود آموى يك چند بنشست و بوده ب 

 نوشت و ز هر كارش آگاه كرد يكى نامه سوى برادر بدرد

 بتيمار و درد برادر بمرد نخستين سخن گفت بهرام گرد

 باد آزاراز ما بىروان وى  ترا و مرا مزد بسيار باد

 بگوى آنچ از من شنيدى ز پند دگر گفت با شهريار بلند

 همه نامداران جنگاوران پس ما بيامد سپاهى گران

 كه نه رزم بينند زان پس نه بزم برانگونه برگاشتمشان ز رزم

 نبايد كه آيد بريشان گزند بسى نامور مهتران با منند

 مگر اختر فّرخمبيارد  آموى تا پاسخمه نشستم ب

 

  

 پادشاهی خسرو پرویز

 نامه نوشتن گردیه به برادر  – 53بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چو برخاست بهرام جنگى ز راه ازان پس بآرام بنشست شاه

 اندر آورد روىكه با او بروى  نديد از بزرگان كسى كينه جوى

 كه انديشه تا كى بود در نهفت بدستور پاكيزه يك روز گفت

 همى بگذرد چون بود خويش من كشنده پدر هر زمان پيش من

 همى پادشاهى كنم چون بود چو روشن روانم پر از خون بود

 هم آن روز بندوى را بند كرد چند خورد ءنهادند خوان و مى

 كه او را هم اكنون ببر دست و پا رهنماازان پس چنين گفت با 

پر از خون روانش بخسرو سپرد بريدند هم در زمان او بمرد  

 

  

 پادشاهی خسرو پرویز

 کشتن خسرو مندوی را به خون پدرش هرمز  – 54بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 گسى كرد و اندرز دادش بسى زان پس بسوى خراسان كسىو 

 از ايدر برو تا در مرزبان بدو گفت با كس مجنبان زبان

 چو اين نامه من بخوانى بيا بگستهم گو ايچ گونه مپا

 بدرگاه مرد تن آسان رسيد فرستاده چون در خراسان رسيد

 ودكه شاه جوان بود و خونريز ب بگفت آنچ فرمان پرويز بود

 پراگنده لشكر همه باز خواند چو گستهم بشنيد لشكر براند

 ز سارى و آمل بگرگان رسيد چنين تا بشهر بزرگان رسيد

 برادرش را او بمستى بكشت شنيد آنك شد شاه ايران درشت

 فرود آمد از پشت اسپ سمند چو بشنيد دستش بدندان بكند

 بسر بر همى ريخت خاكخروشان  همه جامه پهلوى كرد چاك            

 بكين پدر كرد خواهد تباه بدانست كو را جهاندار شاه

 تو گفتى كه با باد انباز گشت خروشان از ان جايگه بازگشت

 همى تاخت تا بيشه نارون سپاه پراگنده كرد انجمن

 سپه را بدان بيشه اندر كشيد چو نزديكى كوه آمل رسيد

 تاختن بود كين آختن بدان همى برد بر هر سوى تاختن

 بنانى همى بنده او شدند بهر سو كه بيكار مردم بدند

 كه گستهم زان لشكر آگاه بود بجايى كجا لشكر شاه بود

 سپه را يكايك بهم بر زدى همى بر سرانشان فرود آمدى

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 سرپیچیدن گستهم از خسرو پرویز و خواستن او گردیه را   – 55بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بگفت آن كجا خواهرش با سپاه و زان پس چو گردوى شد نزد شاه

 كه در مرو زيشان بر آورد گرد چكردبدان مرزبانان خاقان 

 كه بهرام يل را پر آمد قفيز و زان روى گستهم بشنيد نيز

 برفت از بر نامدار سترگ همان گرديه با سپاه بزرگ

 چه كرد او بدان نامداران چين پس او سپاهى بيامد بكين

 ازان جايگه نيز لشكر براند پذيره شدن را سپه برنشاند

 از آموى با نامداران خويش گرديه رفت پيشچو آگاه شد 

 برانگيخت اسپ از ميان سپاه چو گستهم ديد آن سپه را ز راه

 فراوان ز بهرام تيمار خورد بيامد بر گرديه پر ز درد

 آستين خون مژگان برفته همى ب همان درد بندوى او را بگفت

 اسپ فرود آمد از دور گريان ز يالن سينه را ديد و ايزدگشسپ

 تبه كرد و بد شد مرا روزگار بگفت آنك بندوى را شهريار

 نه از بهر او تن بخون داده بود تو گفتى نه از خواهرش زاده بود

 روان پيش خاكش فدا داشتى بتارك مر او را روا داشتى

 بران سان كه از گوهر او سزيد نخستين ز تن دست و پايش بريد

 كجا همچو هنگام بادست و بيد شما را بدو چيست اكنون اميد

 بشهر اندرون گوشت ارزان كند ابا همگنانتان بتر زان كند

 بر آشوبد و نو كند كينه را چو از دور بيند يالن سينه را

 ازو يافتى در جهان كام را كه ساالر بودى تو بهرام را

 گلوى ورا خنجر تيز به ازو هرك داندش پرهيز به

 زنيم اندرين راى بر بيش و كم بهمگرايدونك باشيد با من 

 همى جست هر كس ز راه گزند پذيرفت ازو هرك بشنيد پند

 همى كرد كردار بهرام ياد زبان تيز با گرديه برگشاد
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 بر دلش بر درست هاشد انديشه ز گفتار او گرديه گشت سست

 درخشان شد آن راى تاريك اوى ببودند يك سر بنزديك اوى

 چه گويد بجويد بدين آب روى گفت كاين زن بشوى يالن سينه را

 بگفتار بسيار دل جويمش چنين داد پاسخ كه تا گويمش

 راى زن امبگيتى ترا ديده يالن سينه با گرديه گفت زن

 كه راى تو آزادگان را گزيد ز خاقان كرانه گزيدى سزيد

 توانگر سپهبد يلى با سپاه چه گويى ز گستهم يل خال شاه

 ازو تخمه ما نه ويران بود بدو گفت شويى كز ايران بود

 دالور گوى بود فرخ نژاد گستهم داده يالن سينه چون او را ب

 كه اندر بلندى نديدى نشيب همى داشتش چون يكى تازه سيب

 برو روزگار كهن نو شدى سپاهى كه از نزد خسرو شدى

 تا بماه كمان را بر افراشتى هر آنگه كه ديدى شكست سپاه
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 ز گستهم پر درد شد جان شاه چنين تا بر آمد برين چند گاه

 گستهم با گرديه گشت جفت كه بر آشفت روزى بگردوى گفت

 برانم كه او بودشان راى زن سوى او شدند آن بزرگ انجمن

 همه فاش كرد آنچ بودى نهان از آمل كس آمد ز كار آگهان

 ز گفتار چشم يالن خيره گشت همى گفت زين گونه تا تيره گشت

 همه كاخ او را بياراستند چو سازندگان شمع و مى خواستند            

 نشست از بر تخت با رهنماى ز بيگانه مردم بپردخت جاى

 همى رفت از گرديه بيش و كم همان نيز گردوى و خسرو بهم

 كينه خواه امبآمل فرستاده بدو گفت ز ايدر فراوان سپاه

 پر از ناله و با گداز آمدند همه خسته و كشته باز آمدند

 تاج و تخت اندكيست كه از راى ما كنون اندرين راى ما را يكيست

 هميشه بدى گرديه نيك خواه چو بهرام چوبينه گم كرد راه

 مگو اين سخن بر سر انجمن هست نزديك من يىكنون چاره

 چو جويى پر از مى بباغ بهشت سوى گرديه نامه بايد نوشت

 بهر جاى و هر كار يارى كنم كه با تو همى دوستدارى كنم

 زبان بر دلم هيچ نگشاد راز درازبر آمد برين روزگارى 

 كه گردوى ما را بجاى تنست كنون روزگار سخن گفتن است

 ىاكزان گم شود زشت پتياره ىانگر تا چگونه كنى چاره

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 کشته شدن گستهم به دست گردیه به چاره خسرو پرویز و گردوی  – 56بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 دل و خانه ما بچنگ آورى كه گستهم را زير سنگ آورى

 همان در جهان نيك خواه ترا چو اين كرده باشى سپاه ترا

 بگردد بران كشور اندر سرى خواهى دهم كشورىمرانرا كه 

 سر آورده باشى همه كين من تو آيى بمشكوى زّرين من

 فزايم برين بندها بند نيز برين بر خورم سخت سوگند نيز

 مبادا ز من شاد پيوند من اگر پيچم اين دل ز سوگند من

 چو ناهيد در برج خوشه بدى بدو گفت گردوى نوشه بدى

 بر و بوم آباد و پيوند خويش كه من جان و فرزند خويش تو دانى

 گرين چيزها ارجمندست نيز بجاى سر تو ندارم بچيز

 درفشان كنم جان تاريك اوى بدين كس فرستم بنزديك اوى

 همان خط او چون درخشنده ماه يكى رقعه خواهم برو مهر شاه

 راكنم دور زين در بدانديش  بخواهر فرستم زن خويش را

 بويژه زنى كو بود راى زن كه چونين سخن نيست جز كار زن            

 پيام تو بايد بر خواهرم برين نيز هر چون همى بنگرم

 برين بيش و كم بر نبايد فزود برآيد بكام تو اين كار زود

 همه رنجها بر دلش باد شد چو بشنيد خسرو بران شاد شد

 مشك سيه سوده انقاس خواست ز هم آنگه ز گنجور قرطاس خواست

 گل بوستان چون رخ دوستان يكى نامه بنوشت چون بوستان

 البه و پندها يىز هر گونه پر از عهد و پيوند و سوگندها

 نهادند مهرى و بروبر ز مشك چو برگشت عنوان آن نامه خشك

 نهادند بر مهر مشك سياه نگينى برو نام پرويز شاه

 بگفت اندرو پند و بسيار چيز گردوى نيزيكى نامه بنوشت 

 همه دوده و بوم بدنام كرد سر نامه گفت آنك بهرام كرد
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 مبادا پشيمان ازان گفت و گوى كه بخشايش آراد يزدان بروى

 كم و بيشى كارها ننگرد هرانكس كه جانش ندارد خرد

 بداد خداى جهان بگرويم گر او رفت ما از پس او رويم

 درخشان كند جان تاريك تو آيد بنزديك توچو جفت من 

 چو گردى شود بخت را روى زرد ز گفتار او هيچ گونه مگرد

 بپيچيد بر نامه بر پرنيان نهاد آن خط خسرو اندر ميان

 شنيد آن سخنهاى خودكامه را بستد آن نامه را گرزن چاره

 زن بنزديك زن ۀفرستاد همى تاخت تا بيشه نارون

 همان رخ پر از بوى و رنگ و نگار شد چو خرم بهارازو گرديه 

 همى آب مژگان برافشاندند ز بهرام چندى سخن راندند

 نهانى بدو داد و بنمود راه پس آن نامه شوى با خط شاه

 تو گفتى بروى زمين ماه ديد چو آن شير زن نامه شاه ديد

 پنجندارد كسى كش بود يار  رنجه بخنديد و گفت اين سخن را ب

 نهان داشت زان نامدار انجمن بخواند آن خط شاه بر پنج تن

 گرفت آن زمان دست او را بدست چو بگشاد لب زود پيمان ببست

 بنزديكى خوابگه بر نشاند همان پنج تن را بر خويش خواند

 لب شوى بگرفت ناگه بمشت چو شب تيره شد روشنايى بكشت

 ببالين آن نامدار آمدند ازان مردمان نيز يار آمدند

 سر انجام گويا زبانش ببست بكوشيد بسيار با مرد مست

 شب و روز روشن بخسرو سپرد سپهبد بتاريكى اندر بمرد

 بهر برزنى آتش و باد خاست بشهر اندرون بانگ و فرياد خاست

 بخفتان رومى بپوشيد تن چو آواز بشنيد ناباك زن

 سخنهاى آن كشته چندى براند شب تيره ايرانيان را بخواند
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 دليرى و تندى بيفزودشان پس آن نامه شاه بنمودشان

 بران نامه بر گوهر افشاندند همه سركشان آفرين خواندند
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 ز هر گونه انداخت با راى زن دوات و قلم خواست ناباك زن

 ز بدخواه و ز مردم نيك خواه يكى نامه بنوشت نزديك شاه

 برانكس كه او كينه از دل بشست سر نامه كرد آفرين از نخست

 بر آمد بكام دل نيك خواه دگر گفت كارى كه فرمود شاه

 ببخت جهاندار شاه بزرگ پراگنده گشت آن سپاه سترگ

 چه آويزى از گوشوار رهى ازين پس كنون تا چه فرمان دهى

 از ان زن و را شادى نو رسيد چو آن نامه نزديك خسرو رسيد

 كه داند همه داستان كهن خواست شيرين سخن يىفرستاده

 آفريننوشتند و كردند چند  يكى نامه برسان ارژنگ چين

 بنامه و را افسر ماه خواند گرانمايه زن را بدرگاه خواند

 سخنهاى خسرو بدو ياد كرد فرستاده آمد بر زن چو گرد

 چو رخشنده گل شد بوقت بهار شهريار ۀزن شير زان نام

 چو شد روز روشن بنه بر نهاد سپه را بدر خواند و روزى بداد

 شمارشدش بىسپاهى پذيره  چو آمد بنزديكى شهريار

 دل تا جور پر ز تيمار يافت ز ره چون بدرگاه شد بار يافت

 هر آن كس كه بودند با او سران بياورد زان پس نثارى گران

 يكايك بگنجور او بر شمرد همان گنج و آن خواسته پيش برد

 كس آن را ندانست كردن شمار ز دينار و ز گوهر شاهوار

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 نامه نوشتن گردیه به خسرو و خواستن خسرو پرویز او را   – 57بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همان تخت زرين و زرين سپر كمرز ديباى زربفت و تاج و 

 برخ چون بهار و برفتن تذرو نگه كرد خسرو بران زاد سرو

 همى در بارد تو گويى ز لب برخساره روز و بگيسو چو شب

 ز هر كس فزون شد ورا پايگاه ورا در شبستان فرستاد شاه

 همان نزد دستور فريادرس فرستاد نزد برادرش كس

 بپذرفت و با جان همى داشت راست را بخواست بر آيين آن دين مر او

 درم داد و دينار و هر گونه چيز بيارانش بر خلعت افگند نيز
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 بخورشيد و ماه و بتخت و كاله گفت شاه دو هفته برآمد بدو

 ببندى كمر همچنان بر ميان كه بر گويى آن جنگ خاقانيان

 روان را بديدار توشه بدى بدو گفت شاها انوشه بدى

 كمان و كمند و كمين آورند بفرماى تا اسپ و زين آورند

 يكى تركش آگنده تير خدنگ همان نيزه و خود و خفتان جنگ

 كه در باغ گلشن بياراى گاه را بفرمود شاه ىاپرستنده

 ز ترك و ز رومى پرستندگان برفتند بيدار دل بندگان

 تو گفتى بباغ اندرون راه نيست ز خوبان رومى هزار و دويست

 خرامان بباالى سيمين ستون چو خورشيد شيرين بپيش اندرون

 كالهزره خواست از ت رك و رومى  بشد گرديه تا بنزديك شاه

 كمر بر ميان بست و نيزه بدست بيامد خرامان ز جاى نشست

 يكى چشم بگشا ز بد دور باش بشاه جهان گفت دستور باش

 زن آمد بنزديك اسپ سياه بدان پر هنر زن بفرمود شاه

 ز باال بزين اندر آمد چو باد بن نيزه را بر زمين بر نهاد

 بيگانه راهى گرفتچپ و راست  بباغ اندر آوردگاهى گرفت

 و ز ابر سيه نعره برداشتى همى هر زمان باره برگاشتى

 بدين گونه بودم چو غرنده گرگ بدو گفت هنگام جنگ تبرگ

 بدشمن دهى آلت كارزار چنين گفت شيرين كه اى شهريار

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 هنر نمودن گردیه نزد خسرو پرویز  – 58بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ورا هر زمان بر تو باشد گذر تو با جامه پاك بر تخت زر

 كزين زن جز از دوستدارى مخواه بخنده بشيرين چنين گفت شاه

 بر آوردگاهى برش گرديه همى تاخت گرد اندرش گرديه

 بدان برز و باال و آن يال و كفت بدو مانده بد خسرو اندر شگفت

 از گردش روزگار عيبىكه بى چنين گفت با گرديه شهريار

 يكى سست باشى اگر سخت پى كنون تا ببينم كه با جام مى

 كه هستند بر جان نگهبان من چار ساالر منبگرد جهان 

 جنگى سوار اندز ايران بپاى ابا هر يكى زان ده و دو هزار

 چه در خانه گوهر آگين من چنين هم بمشكوى زّرين من

 همه پاك با طوق و با گوشوار پرستار باشد ده و دو هزار

 كه با رنج و تيمار خويشان توى ازان پس نگهدار ايشان توى

 جز از تو اگر نو بود گر كهن نخواهم كه گويند زيشان سخن

 ز بيغاره دشمن آزاد شد شنيد آن سخن گرديه شاد شد

همى آفرين خواند بر فّر اوى روىه همى ر فت روى زمين را ب                        
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 نبد گرديه را بچيزى نياز برآمد برين روزگارى دراز

 بزرگان و رزم آزموده ردان چنين مى همى خورد با بخردان

 نوشته برو نام بهرام بود بدان مجلس اندر يكى جام بود

 بپرداختند و ز ان هر كسى دل بفرمود تا جام بنداختند

 بران جام و آرنده جام بر بهرام بره گرفتند نفرين ب

 بكوبند پيالن جنگى بپى چنين گفت كاكنون بر و بوم رى

 همه رى بپى دشت و هامون كنند همه مردم از شهر بيرون كنند

 چنين گفت كاى از كيان يادگار گرانمايه دستور با شهريار

 كه كوبند پيالن بپىنشايد  نگه كن كه شهرى بزرگست رى

 نباشد نه هم بر زمين راستان كه يزدان دران كار همداستان

 كه بدگوهرى بايد و نابكار بدستور گفت آن زمان شهريار

 و بد زبان دانشيكى مرد بى رى مرزبانه كه يك چند باشد ب

 بخواهد نشان چنين نابكار بدو گفت بهمن كه گر شهريار

 آوريم رهنمانبايد كه بى آوريمبجوييم و اين را بجا 

 نژند اخترى بايدم سرخ موى چنين گفت خسرو كه بسيارگوى

 همان دوزخى روى دور از بهشت تنش سرخ و بينى كژ و روى زشت

 بدانديش و كوتاه و دل پر ز درد يكى مرد بدنام و رخساره زرد

 سرش پر ز كين و زبان پر دروغ فروغهمان بد دل و سفله و بى

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 در انگیزه خراب شدن شهر ری  – 59بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ) هشاهناممتن 
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 راه اندرون كژ رود همچو گرگه ب دو چشمش كژ و سبز و دندان بزرگ

 كه تا ياد خسرو چنين چون گرفت همه موبدان مانده زو در شگفت

 ز شهر كسان از كهان و مهان همى جست هر كس بگرد جهان

 راهه بيامد كزين گونه مردى ب چنان بد كه روزى يكى نزد شاه

 رىه بدان تا فرستدش خسرو ب بديدم بيارم بفرمان كى

 و زان گونه بازى بكو آورند بفرمود تا نزد او آورند

 بخنديد زو كشور و لشكرش ببردند زين گونه مردى برش

 خردچه دارى بياد اى بد بى بدو گفت خسرو ز كردار بد

 نياسايم و نيست با من خرد چنين گفت با شاه كز كار بد

 تن و جان مردم پر از خون كنم سخن هرچ گويى دگرگون كنم

 سوى راستى نيستم دست رس من دروغست و بس ۀسر ماي

 نوشته مبادا جزين بر سرت بدو گفت خسرو كه بد اخترت

 ز زشتى بزرگى شد آن شوم پى ديوان نوشتند منشور رىه ب

 برفت از در و نام زشتى ببرد سپاه پراگنده او را سپرد

 دل و ديده از شرم يزدان بشست ناتندرسترى مرد ه چو آمد ب

 بكندند و او شد بران شادكام بفرمود تا ناودانهاى بام

 دل كدخدايان ازو شد درشت و زان پس همه گربكان را بكشت

 مناديگرى پيش او بر بپاى بهر سو همى رفت با رهنماى

 در سراى يىببينى و گر گربه همى گفت گر ناودانى بجاى

 زبرشان همى سنگ بر سر زنم بوم و بر آتش اندر زنمبدان 

 غمه خداوند او را فگندى ب همى جست جايى كه بد يك درم

 دل از بوم آباد برداشتند همه خانه از موش بگذاشتند

 بشهر اندرون پاسبانى نبود چو باران بدى ناودانى نبود
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 رىه كه آمد ز درگاه خسرو ب از ان زشت بد كامه شوم پى

 بسر بر همى تافتى آفتاب شد آن شهر آباد يك سر خراب

 كس اندر جهان ياد ايشان نكرد همه شهر يك سر پر از داغ و درد
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 بياراست گلبرگ روى زمين چنين تا بيامد مه فوردين

 همه كوه و هامون پر از الله شد جهان از نم ابر پر ژاله شد

 راغ آمدنده همه ميش و آهو ب بازى بباغ آمدنده بزرگان ب

 همه چشمه باغ پر ماغ ديد چو خسرو گشاده در باغ ديد

 جامهاى خلوقبياورد پس  بفرمود تا در دميدند بوق

 بشادى زبان را بياراستند نشستند بر سبزه مى خواستند

 كه پيدا نبد گربه از كودكى بياورد پس گرديه گربكى

 بزر اندرون چند گونه گهر زره بر اسپى نشانده ستامى ب

 بناخن بر از الله كرده نگار فروهشته از گوش او گوشوار

 ميخواره بد چشم او پر خمارچو  بديده چو قار و برخ چون بهار

 فروهشته از باره زّرين جناغ همى تاخت چون كودكى گرد باغ

 همه كهتران خنده را بنده شد لب شاه ايران پر از خنده شد

 چه بايد بگو اى زن خوب روى ابا گرديه گفت كز آرزوى

 بدو گفت كاى شاه گردن فراز زن چاره گر برد پيشش نماز

 دل غمگنان از غم آزاد كن خرد ياد كنبمن بخش رى را 

 ورا مرد بد كيش و بد ساز بدان ز رى مردمك شوم را باز خوان

 دگر ناودان يك بيك بشكند همى گربه از خانه بيرون كند

 بدو گفت كاى ماه لشكر شكن بخنديد خسرو ز گفتار زن

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 درخواست بخشش گردیه از خسرو پرویز به شهری ری  – 61 بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چو آهرمن آن مرد بدكيش را ز رى باز خوان آن بدانديش را

 همان خشم بهرام با او براند فرستاد كس زشت رخ را بخواند

 كجا بد بدانديش و بيكار مرد بكشتند او را بزارى و درد

 از ان تاجور خسروانى درخت همى هر زمانش فزون بود بخت
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 سراسر جهان شد و را نيك خواه از ان پس چو گسترده شد دست شاه

 همه كهتران زو توانگر شدند همه تاج دارانش كهتر شدند

 جهان ديده گردان و جنگى سوار گزين كرد از ايران چل و هشت هزار

 كه بنهاد پيروز و فرخ قباد كهن برگشاددر گنجهاى 

 يكايك همه نامزد كرد شهر جهان را ببخشيد بر چار بهر

 گزين كرد ز ايران و نيران سوار ازان نامداران ده و دو هزار

 نگهبان آن فرخ آزاد بوم فرستاد خسرو سوى مرز روم

 نيايد كه كشور شود زو تباه بدان تا ز روم اندر ايران سپاه

 بداند سر مايه و ارز خويش مگر هر كسى بركند مرز خويش

 سواران هشيار خنجرگزار هم از نامداران ده و دو هزار

 ز بوم سيه در گلستان شوند بدان تا سوى زابلستان شوند

 بگردد ندارد زبان را نگاه بديشان چنين گفت هر كو ز راه

 چاه آوريدكزين بگذرد بند و  بخوبى مر او را براه آوريد

 بدان تا نماند سخن در نهان بهر سو فرستيد كارآگهان

 پاسبانمخسپيد در خيمه بى روز و شبانه طاليه ببايد ب

 دالور سواران پرخاشخر ز لشكر ده و دو هزار دگر

 براه االنان فرستادشان دادشان             هابخواند و بسى هديه

 نيايد ز دشمن گذر بدان تا بديشان سپرد آن در باختر

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 پخش کردن خسرو پادشاهی خود و سپاه فرستادن به مرزهای ایران  – 61بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همه در پناه جهاندار بيد بدان سركشان گفت بيدار بيد

 ز مردان جنگى چنانچون سزيد ده و دو هزار دگر برگزيد

 بسى پند و اندرزها دادشان بسوى خراسان فرستادشان

 نبايد كه كس پى نهد بر زمين كه از مرز هيتال تا مرز چين

 بسته دارد به پيمان ماروان  مگر بآگهى و بفرمان ما

 كه كس را نبايد شدن دور دست بهر كشورى گنج آگنده هست

 بويد غمخردمند باشيد و بى چو بايد بخواهيد و خرم بويد

 كه بودى ز هرمز بروبر رقم در گنج بگشاد و چندى درم

 چو درويش پيوسته بد بيش داد درويش داده بياورد و گريان ب

 بنزديك گستهم و زنگوى بود بندوى بودازان كس كه او يار 

 ز تنهاى ايشان جدا كرد سر كه بودند يازان بخون پدر

 بدانش يكى ديگر آورد راه چو از كين و نفرين بپردخت شاه

 نشست و ببخشيد بر چار بهر از ان پس شب و روز گردنده دهر

 كه دارد سخنهاى نيكو بياد از ان چار يك بهر موبد نهاد

 بگفتى بشاه آشكار و نهان سپاه و ز كار جهانز كار 

 ز لشكر گر از مردم زيردست چو در پادشاهى بديدى شكست

 گذشته بجستى و دريافتى سبك دامن داد برتافتى

 آرام با مهترانه نشسته ب دگر بهر شادى و رامشگران

 چنان كز ره نامداران سزد نبودى نه انديشه كردى ز بد

 جهان آفرين را ستايش بدى نيايش بدىسيم بهره گاه 

 همى بر گرفتى چه و چون و چند چهارم شمار سپهر بلند            

 دانش ورا رهنماىه كه بودى ب ستاره شمر پيش او بر بپاى

 نشستى همى با بتان طراز وزين بهره نيمى شب دير ياز
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 ببخشيد تا شاد باشد ز دهر همان نيز يك ماه بر چار بهر

 يكى نامور پيش او يادگير يكى بهره ميدان چوگان و تير

 ازان تازه گشتى ورا روزگار دگر بهره زو كوه و دشت شكار

 رخشنده روز و شب دير يازه ب هرانگه كه گشتى ز نخچير باز

 شهر اندر آيين و راهه ببستى ب هر انكس كه بودى و را پيش گاه

 از روزگار نبردسخن گفتن  دگر بهره شطرنج بودى و نرد

 چيز و خواننده بود ۀفزايند سه ديگر هر انكس كه داننده بود

 سخنهاى ديرينه بر خواندى بنوبت ورا پيش بنشاندى

 همى خواندندى بنزديك شاه چهارم فرستادگان را ز راه

 بدادى بدان مرد گردن فراز نوشتى همه پاسخ نامه باز

 آرام خويشه بازگشتى بز در  فرستاده با خلعت و كام خويش

 نوشتى سپردى بهر مهترى همه روز منشور هر كشورى

 كه رخشان شدى در دل از هور دين چو بودى سر سال نو فوردين

 كه نشناختى كهترى در جهان نهادى يكى گنج خسرو نهان
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 بگيتى نبودش سراسر همال چو بر پادشاهيش شد پنج سال

 يكى پورش آمد همانند شاه ششم سال زان دخت قيصر چو ماه

 بگوش چنان پروريده بناز نبود آن زمان رسم بانگ نماز

 آشكارا دگرنهانى دگر  يكى نام گفتى مر او را پدر

 همى خواندى آشكارا برون نهانى بگفتى بگوش اندرون

 همى گفت شيروى فرخ نژاد بگوش اندرون خواند خسرو قباد

 بيامد بر خسرو اختر شناس چو شب كودك آمد گذشته سه پاس

 كه هر كس كه دارند اختر نگاه از اختر شناسان بپرسيد شاه

 اختر اين جهاندار چيست ز زيچ بديدى كه فرجام اين كار چيست

 كه بر چرخ گردان نيابى گذر چنين داد پاسخ ستاره شمر

 نخواند سپاهت برو آفرين ازين كودك آشوب گيرد زمين

 ازين بيشتر چون سراييم چيز نيزه هم از راه يزدان بگردد ب

 و زان ناسزاوار گفتارشان دل شاه غمگين شد از كارشان

 كه نيكو كنيد اندر اختر نگاه شاه چنين گفت با مرد داننده

 به پيش بزرگان ايران زمين نگر تا نگردد زبانتان برين

 نهاده بران بسته بر مهر شاه همى داشت آن اختران را نگاه

 بران هفته كس را ندادند بار پر انديشه بد زان سخن شهريار

 بدان چندگه روى كس را نديد ز نخچير و از مى بيك سو كشيد

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 زادن شیرویه پسر خسرو به مرغوا  – 62بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 داستانها زدند يىز هر گونه همه مهتران سوى موبد شدند

 كه بر بست بر كهتران راه را بدان تا چه بد نامور شاه را

 بدو داد يك سر پيام سپاه چو بشنيد موبد بشد نزد شاه

 كه من تنگ دل گشتم از روزگار چنين داد پاسخ ورا شهريار

 شدم ناسپاسز گردون گردان  ز گفتار اين مرد اختر شناس

 بياور يكى رقعه اندر ميان گنجور گفت آن يكى پرنيانه ب

 دلش تنگ شد خامشى برگزيد بياورد گنجور و موبد بديد

 كجا برتر از دانش هر كس است ازان پس بدو گفت يزدان بس است

 دگرگون نمايد بجوينده چهر گر ايدونك ناچار گردان سپهر

 گفته از دانشى كى سزد چنين بتيمار كى باز گردد ز بد

 ز گفتار ايشان مكن هيچ ياد جز از شادمانيت هرگز مباد

 بخنديد و كارى نو افگند بن ز موبد چو بشنيد خسرو سخن

 سخن گفت با او ز اندازه بيش دبير پسنديده را خواند پيش
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 كه بر ِنه سزاوار شاهى كاله بقيصر يكى نامه فرمود شاه

 كه هرگز نديدى چنو كودكى كه مريم پسر زاد زيبا يكى

 و گر در هنر بخشش و بخت را نشايد مگر دانش و تخت را

 كه شاهى و گردنكشى را سزى شادمانم تو شادان بزى چو من

 نگه كرد و توقيع پرويز ديد چو آن نامه نزديك قيصر رسيد

 دميدند و پر بانگ شد كشورش بفرمود تا گاودم بر درش

 پر آواز شيروى پرويز شاه بى راه و راهه ببستند آيين ب

 كرانهمه شهر روم از كران تا  بر آمد هم آواز رامشگران

 نسيم گالن آمد و بوى طيب بدرگاه بردند چندى صليب

 ببودند شادان ز شيروى كى بيك هفته زين گونه با رود و مى

 بيامد بدرگاه با ساروان هشتم بفرمود تا كاروانه ب

 چو پنجه شتر بار دينار كرد صد اشتر ز گنج درم بار كرد

 جامه با رز يكيستكه گفتى ز زر  ز ديباى زربفت رومى دويست

 چنان كز در شهر ياران سزد چهل خوان زرين پايه بسد

 بگوهر بر و چشمشان آژده همان چند زّرين و سيمين دده

 زره يكى نّره طاووس كرده ب بمريم فرستاد چندى گهر

 ز در و زبرجد يكى آبگير چه از جامه نرم رومى حرير

 رومى هزاران هزارز دينار  همان باژ كشور كه تا چار بار

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 خواستن او دار مسیحنامه نوشتن خسرو به قیصر و پاسخ قیصر و   – 63بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كجا هر چهل بود بيدار دل فرستاده چون مرد رومى چهل

 كه همتا نبودش بفرزانگى گوى پيش رو نام او خانگى

 شتربار دينار ده كاروان همى شد برين گونه با ساروان

 كه پيغمبر قيصر آمد ز راه پرويز شاهه چو آگاهى آمد ب

 مرزبان بود خسرو پرستيكى  بفرخ بفرمود تا برنشست

 گرانمايه گردى و گيتى فروز كه ساالر او بود بر نيمروز

 بسر بر نهادند زّرين كاله برفتند با او سواران شاه

 بپيش اندر آمد به بيگانگى چو از دور ديد آن سپه خانگى

 بران نامور پيشگاه آمدند چنين تا بنزديك شاه آمدند

 بران گونه آراسته گاه را چو ديدند زيبا رخ شاه را

 بروبر همى خواندند آفرين نهادند همواره سر بر زمين

 همى گفت كاى داور داد و پاك بماليد پس خانگى رخ بخاك

 مبادى هميشه مگر شاه و راد ز پيروزگر آفرين بر تو باد

 بنزديك شه جايش آراستند بزرگانش از جاى برخاستند

 كه چون تو كه باشد بفرزانگى چنين گفت پس شاه را خانگى

 ز جان سخنگوى پاينده تر ز خورشيد بر چرخ تابنده تر

 برومند بادا برو روزگار شهريار چنينمبادا جهان بى

 نوشته بخورشيد بر نام تو تو كاممبيناد كس روز بى

 تو مباد لشكربر و بوم بى و افسر تو مباد سرجهان بى

 برين نامور شهريار زمين ز قيصر درود و ز ما آفرين

 نباشد ورا روشنايى مباد شاه شاد ۀكسى كو درين ساي

 برين نامبردار بوم آمدم ابا هديه و باژ روم آمدم

 بران تا نباشد كس از ما دژم برفتيم با فيلسوفان بهم



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  182
 

 
 

 

 كه با باژ و چيز آفرينست نيز ز قيصر پذيرد مگر باژ و چيز

 نهادند زّرين يكى پيشگاه شاهبخنديد از آن پر هنر مرد 

 بدو گفت چندين نبايست رنج فرستاد پس چيزها سوى گنج

 پيش سپاهه كه اين نامه بر خوان ب بخّراد برزين چنين گفت شاه

 بود و هم يادگير يىكه گوينده بعنوان نگه كرد مرد دبير

 جهاندار پرويز يزدان پرست چنين گفت كاين نامه سوى مهست

 كه يزدانش تاج و خرد داد بهر جهاندار و بيدار و پدرام شهر

 كه زيباى تاج است و زيباى گاه جهاندار فرزند هرمزد شاه

 كه پاينده بادا بدو نام و كام ز قيصر پدر مادر شير نام

 همه روزگارانش نوروز باد ابا فر و با برز و پيروز باد

 مباداش انباز كسبشاهى  ايران و تورانش بر دست رسه ب

 هميشه خرد پير و دولت جوان هميشه بدل شاد و روشن روان

 همان پور هوشنگ طهمورتى گرانمايه شاهى كيومرتى

 مبادا كه اين گوهر آيد بسر پدر بر پدر و پسر بر پسر

 بزرگان ملك و بزرگان دين برين پاك يزدان كند آفرين

 ايوان چين برنگاره چون تو بنه  نه چون تو خزان و نه چون تو بهار

 مبيناد جانت بد كاستى همه مردمى و همه راستى

 همان ترك تا روم و جادوستان ايران و توران و هندوستانه ب

 كسى چون تو از پاك مادر نزاد ترا داد يزدان بپاكى نژاد

 ز روم و ز چين نام مردى ببرد ايرج سپرده فريدون چو ايران ب

 دلش را ز كّژى و تارى بشست روز نخستبرو آفرين كرد 

 بزرگى و مردى و افسونگرى و نيك اخترى نيازىهمه بى

 و ز ان ديگران نام مردى ببرد تو گويى كه يزدان شما را سپرد
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 رنجه ازين تخمه هرگز نبد كس ب هنر پرور و راد و بخشنده گنج

 گاوبدانديشتان باركش همچو  نهادند بر دشمنان باژ و ساو

 كه بادا هميشه روانش جوان ز هنگام كسرى نوشين روان

 بران گونه ديوار بيدار كى كه از ژرف دريا بر آورد پى

 گشت انجمن رنجبشستند و بى ز تركان همه بيشه نارون            

 برو آفرين از كهان و مهان ز دشمن برستند چندى جهان

 پيشش كمر بر ميانببستند  ز تازى و هندى و ايرانيان

 ز ارمينيه تا در باختر روارو چنين تا بمرز خزر

 بزرگان با فرو اورند و تاج ز هيتال و ترك و سمرقند و چاچ

 برين بندگى بر گوا بوده اند اندهمه كهتران شما بوده

 دگر يك سر از داد بيرون بدند كه شاهان ز تخم فريدون بدند

 امدانش بر آوردهه بزرگى ب             امهبدين خويشى اكنون كه من كرد

 وگر سبزه تيره بر آفتاب بدانگونه شادم كه تشنه بر آب

 مرا اندرين روز پاسخ كناد جهاندار بيدار فرخ كناد

 كجا آن سخن نزد او هست خوار يكى آرزو خواهم از شهريار

 چو بينيد دانيد گفتار راست كه دار مسيحا بگنج شماست

 سزد گر فرستد بما شاه باز آمد برين ساليان درازبر 

 ببخشايد از ما كهان و مهان بدين آرزو شهريار جهان

 مبادا زمان و زمين توكه بى ز گيتى بروبر كنند آفرين

 نيايش كنم روز و شب در سه پاس بدان من ز خسرو پذيرم سپاس

 انجمنفرستم بنزديك آن  همان هديه و باژ و ساوى كه من

 مبيناد چشم تو روى بدان پذيرد پذيرم سپاسى بدان

 درخشان شود در جهان دين ما شود فرخ اين جشن و آيين ما
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 ايزدى ۀز هر در پرستند همان روزه پاك يك شنبدى

 بروبر فراوان بسايند موى برو سوكواران بمالند روى

 شست كه از كينه دلها بخواهيم شود آن زمان بر دل ما درست

 رازه كه با تور و سلم اندر آمد ب كه بود از گه آفريدون فراز

 كينها ساختن ىابهر گوشه شود كشور آسوده از تاختن

 دل ما ز هر گونه آزرده اند زن و كودك روميان برده اند

 همه كار بيهوده پدرام گشت برين خويشى ما جهان رام گشت

 آفرين زمين بر تو بادهمان  درود جهان آفرين بر تو باد

 جهاندار بشنيد چندان سخن قيصر آمد ببن ۀچو آن نام

 برو تازه شد روزگار مهان ازان نامه شد شاه خرم نهان

 بدو گفت بس كن ز بيگانگى بسى آفرين كرد بر خانگى

 دو ايوان فرخ بپرداختند گرانمايه را جايگه ساختند

 مرد بيدار گرد بنزديك آن ببردند چيزى كه بايست برد

 و زان پس همى بود نزديك شاه بيامد بديد آن گزين جايگاه

 همى بود با شاه مهتر پرست بخوان و نبيد و شكار و نشست

 همى بود شادان دل و نيك خواه برين گونه يك ماه نزديك شاه
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 سخنهاى با مغز و فرخ نوشت چو يك ماه شد نامه پاسخ نوشت

 بران باد كو باد دارد جهان سر نامه گفت آفرين مهان

 وزو دارد اندر جهان بيم و باك بد و نيك بيند ز يزدان پاك

 گونه بر پاى دارد سپهركزين  كند آفرين بر خداوند مهر

 بنامه نمودى نيايش مرا نخست آنك كردى ستايش مرا

 سخن گفتن تاجور بخردان بدانستم و شاد گشتم بدان

 نخواهم كه چندان بود رنج تو پذيرفتم آن نامور گنج تو

 بر آورد بوم ترا بر سماك ازيرا جهاندار يزدان پاك

 ارجمند آمد آن بوم و برچنين  ز هند و ز سقالب و چين و خزر

 ز يزدان شما را رسيد آفرين چه مردى چه دانش چه پرهيز و دين            

 بهر دانشى غمگسارم بدى چو كار آمدم پيش يارم بدى

 بدين پر هنر پاك فرزند تو چنان شاد گشتم ز پيوند تو

 ببوم و بر و پاك پيوند خويش كه كهتر نباشد بفرزند خويش

 مرا در جهان خوار بگذاشتند مهتران پشت برگاشتندهمه 

 همان از پدر بيشتر بوديم تو تنها بجاى پدر بوديم

 پدر بيند آزاده و نيك خواه ترا همچنان دارم اكنون كه شاه

 ازان پاك تن پشت و نيروى من دگر هرچ گفتى ز شيروى من

 بران دين ترا پاك دين خواندم بدانستم و آفرين خواندم

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 پاسخ نامه قیصر از خسرو پرویز  – 64بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 ز يك شنبدى روزه بآفرين دگر هرچ گفتى ز پاكيزه دين

 سخنهاى بايسته و دلپذير همه خواند بر ما يكايك دبير

 بگيتى به از دين هوشنگ نيست بما بر ز دين كهن ننگ نيست

 نگه كردن اندر شمار سپهر همه داد و نيكى و شرمست و مهر

 ترمكوشانهميشه سوى داد  ترمبهستى يزدان نيوشان

 نگردد نهان و نگردد نهفت ندانيم انباز و پيوند و جفت

 بهستى همو باشدت رهنماى در انديشه دل نگنجد خداى

 بياد آمد از روزگار كهن دگر كت ز دار مسيحا سخن

 بدان دين نباشد خرد رهنماى مدان دين كه باشد بخوبى بپاى

 پيغمبرش را بداركه كردند  كسى را كه خوانى همى سوكوار

 بران دار بر كشته خندان بد اوى كه گويد كه فرزند يزدان            

 تو اندوه اين چوپ پوده مخور چو پور پدر رفت سوى پدر

 بخنديد برين كار مرد كهن ز قيصر چو بيهوده آمد سخن

 گنجه كه شاهان نهادند آن را ب رنجه همان دار عيسى نيرزد ب

 بخنديد بما بر همه مرز و بوم رومه چوبى فرستم باز ايران چو 

 گر از بهر مريم سكوبا شدم بموبد نمايد كه ترسا شدم

 شما را سوى ما گشادست راه دگر آرزو هرچ بايد بخواه

 كجا رنج بردى ز هر گونه چيز تو نيز هاىپسنديدم آن هديه

 گنج پى افگندم او را يكى تازه بشيروى بخشيدم اين برده رنج

 امشب تيره انديشه شد پيشه امز روم و ز ايران پر انديشه

 ايران گزنده روم و به رساند ب بترسم كه شيروى گردد بلند

 ز اسكندر آن كينه دار سترگ نخست اندر آيد ز سلم بزرگ

 مگر در جهان تازه گردد سخن ز كين نو آيين و كين كهن



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  187
 

 
 

 

 دان كه او تازه كرد افسرتچنان  سخنها كه پرسيدم از دخترت

 سخنهاى ما كم نيوشد همى بدين مسيحا بكوشد همى

 بدين خسروانى نو آيين درخت آرام شادست و پيروز بخته ب

 سر اختر اندر كنار تو باد هميشه جهاندار يار تو باد

 همى داشت خّراد برزين نگاه نهادند بر نامه بر مهر شاه

 كجا گرد كرد او بروز دراز گشادند زان پس در گنج باز

 كه پنداوسى خواندش پارسى نخستين صد و شست بنداوسى

 نهادند بر هر يكى مهر تنگ بگوهر بياگنده هر يك چو سنگ

 بها بود بر دفتر شهريار صد هزار هابران هر يكى دانه

 سيه چشم و آراسته راه جوى بياورد سيصد شتر سرخ موى

 بها داده ب د نامور شهريار هزارمران هر يكى را درم دو 

 از ان چند زربفت گوهر نگار ز ديباى چينى صد و چل هزار

 قطره آب بود ىاكه هر دانه دگر پانصد در خوشاب بود

 پسنديده مردم كار دان صد و شست ياقوت چون ناردان

 پهلوى ۀز مصرى و از جام ز هندى و چينى و از بربرى

 كه چونان نبد در جهان ديگرى كشورىز چيزى كه خيزد ز هر 

 از ايران بر قيصر نامدار فرستاد سيصد شتروار بار

 فزون تر ز خويشى و بيگانگى يكى خلعت افگند بر خانگى

 ز پوشيدنيها كه برديم نام همان جامه و تخت و اسب و ستام

 از ان ده شتر بار دينار كرد بدينسان چنين صد شتر بار كرد

 بيش و كم يىز دينار و هر گونه فيلسوفان درم ببخشيد بر

 رومه بنزديك قيصر ز ايران ب برفتند شادان ازان مرز و بوم

 بران پر هنر شهريار زمين همه مهتران خواندند آفرين
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 سخنهاى شيرين و خسرو كنيم كنون داستان كهن نو كنيم
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 ز گفتار و كردار آن راستان كهن گشته اين نامه باستان

 ز گفتار بيدار مرد كهن زين سخن هاهمى نو كنم گفته

 سخنهاى شايسته و غمگسار بود بيست شش بار بيور هزار

 ابيات صد بار سىه نوشته ب پارسى ۀنبيند كسى نام

 همانا كه كم باشد از پانصد اگر باز جويى درو بيست بد

 ىابگيتى ز شاهان درخشنده ىاچنين شهريارى و بخشنده

 ز بدگوى و بخت بد آمد گناه نكرد اندرين داستانها نگاه

 تبه شد بر شاه بازار من حسد كرد بد گوى در كار من

 بخواند ببيند بپاكيزه مغز اين سخنهاى نغزچو ساالر شاه 

 كزو دور بادا بد بدگمان ز گنجش من ايدر شوم شادمان

 مگر تخم رنج من آيد ببار و ز ان پس كند ياد بر شهريار

 ز خورشيد تابنده تر بخت اوى كه جاويد باد افسر و تخت اوى

 كه دانش بود مرد را دستگير چنين گفت داننده دهقان پير

 ز هر شور و تلخى ببايد چشيد غم و شادمانى ببايد كشيد

 هنر آزمايشنگيرند بى جوانان داننده و با گهر

 پدر زنده و پور چون پهلوان چو پرويز ناباك بود و جوان

 برو بر چو روشن جهان بين بدى ورا در زمين دوست شيرين بدى

 ز خوبان و ز دختران مهان پسندش نبودى جزو در جهان

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 خسرو و شیرینگفتار اندر داستان   – 65 بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 بدانگه كه بد در جهان شهريار ز شيرين جدا بود يك روزگار

 كه كارش همه رزم بهرام بود بود آرامبگرد جهان در بى

 شب و روز گريان بدى خوب چهر چو خسرو بپردخت چندى بمهر
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 همى آرزو كرد نخچيرگاه چنان ب د كه يك روز پرويز شاه

 كه بودند ازو پيشتر در جهان بياراست برسان شاهنشهان

 ببردند با خسرو نيك نام زّرين ستامه چو باالى سيصد ب

 پياده همى رفت ژوپين بدست هزار و صد و شست خسرو پرست

 كه ديباى در بر زره زير داشت هزار و چهل چوب و شمشير داشت

 هم از واشه و چرغ و شاهين كار پس اندر بدى پانصد بازدار

 پس بازداران با يوز دار ازان پس برفتند سيصد سوار

 بديباى چين اندرون بسته تنگ زنجير هفتاد شير و پلنگه ب

 زنجير زّرين دهن دوختهه ب شيران آموختهپلنگان و 

 كه در دشت آهو گرفتى بتگ قالده بزر بسته صد بود سگ

 همه ساخته رود روز شكار پس اندر ز رامشگران دو هزار

 بسر بر نهاده ز زر افسرى بزير اندرون هر يكى اشترى

ر چارپاى ز كرسى و خرگاه و پرده سراى  همان خيمه و آخ 

 همه كرده آن بزم را نامزد پيش اندرون پانصدشتر بود 

 همى راند با نامور شهريار ز شاهان برناى سيصد سوار

 در نشانده گهر ىابهر مهره ابا ياره و طوق و زرين كمر

 برو عود و عنبر همى سوختند دو صد برده تا مجمر افروختند

 ابا هر يكى نرگس و زعفران دو صد مرد برناى فرمانبران

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 رفتن خسرو به شکار و دیدن شیرین و فرستادن به شبستان خود  – 66بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 چو آيد ز هر سو رساند بدوى همه پيش بردند تا باد بوى

 همى رفت با مشك صد آبكش همه پيش آن كس كه با بوى خوش

 نشاند بران شاه فرخ نژاد كه تا ناورد ناگهان گرد باد

 بپيش سپاه آن جهاندار شاه چو بشنيد شيرين كه آمد سپاه

 روىبپوشيد و گلنارگون كرد  يكى زرد پيراهن مشكبوى

 همه پيكرش گوهر و زّر بوم يكى از برش سرخ ديباى روم

 نگارش همه پيكر پهلوى بسر بر نهاد افسر خسروى

 بروز جوانى نبد شادكام از ايوان خسرو بر آمد ببام

 سرشكش ز مژگان برخ بر چكيد همى بود تا خسرو آنجا رسيد

 راستبه پرويز بنمود باالى  چو روى ورا ديد بر پاى خاست

 همى گفت زان روزگار كهن زبان كرد گويا بشيرين سخن

 كه بيمار بد نرگس و گل درست بنرگس گل و ارغوان را بشست

 زبان تيز بگشاد بر پهلوى بدان آبدارى و آن نيكوى

 خجسته كيا گرد شير اوژنا كه تهما هژبرا سپهبد تنا

 او را پزشككه ديدار شيرين بد  كجا آن همه مهر و خونين سرشك

 دل و ديده گريان و خندان دو لب شبه كجا آن همه روز كردن ب

 كجا آن همه عهد و سوگند ما كجا آن همه بند و پيوند ما

 همى ريخت بر جامه الژورد همى گفت و ز ديده خوناب زرد

 بزردى رخش گشت چون آفتاب بچشم اندر آورد زو خسرو آب

 رومى چهل خادم نيك نامز  فرستاد باالى زرين ستام

 سوى خانه گوهر آگين برند كه او را بمشكوى زّرين برند

 ابا باده و رود و با ميگسار ازان جايگه شد بدشت شكار

 همى رفت شادى كنان سوى شهر چو از كوه و ز دشت برداشت بهر
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 كه شاه آمد از دشت نخچير گاه راهه ببستند آذين بشهر و ب

 و پود تارهوا گشت ز آواز بى بانگ سرودز ناليدن بوق و 

 ز دشت اندر آمد بكاخ بلند چنان خسروى برز و شاخ بلند

 ببوسيد پاى و زمين و برش ز مشكوى شيرين بيامد برش

 كه بر ما مبر جز بنيكى گمان بموبد چنين گفت شاه آن زمان

 جهان را بدين مژده نو دهيد مرين خوب رخ را بخسرو دهيد

 كه آن رسم و آيين بد آنگاه راست آيين پيشى بخواسته را بمر او 
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 بنزد بزرگان و نزد سپاه راهه چو آگاهى آمد ز خسرو ب

 كهن بود كار جهان نو شدست خسرو شدست كه شيرين بمشكوى

 پر انديشه و درد و نفرين شدند همه شهر زان كار غمگين شدند

 چهارم چو بفروخت گيتى فروز نرفتند نزديك خسرو سه روز

 بگاه گرانمايگان بر نشاند فرستاد خسرو مهان را بخواند

 نديدم شما را شدم مستمند بديشان چنين گفت كاين روز چند

 پر انديشه گشتم ز تيمارتان بيازردم از بهر آزارتان

 ز گفتن زبانها ببستند بس همى گفت و پاسخ نداد ايچ كس

 يكايك بموبد نمودند چشم هر آن كس كه او داشت آزار و خشم

 بخسرو چنين گفت كاى راد و راست چو موبد چنان ديد بر پاى خاست

 بد ديدى از روزگاربسى نيك و  روز جوانى شدى شهرياره ب

 ز كار بزرگان و كار مهان شنيدى بسى نيك و بد در جهان

 بزرگى ازين تخمه پالوده شد كنون تخمه مهتر آلوده شد

 بره چنان دان كه پاكى نيايد ب هنرپدر پاك و مادر بود بى

 كه از راستى بركنى كاستى ز كّژى نجويد كسى راستى

 شد يار با شهريار بزرگكه  دل ما غمى شد ز ديو سترگ

 كه خسرو بدو خواندى آفرين ايران اگر زن نبودى جزينه ب

 بهر جاى روشن بدى روى او نبودى چو شيرين بمشكوى او

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 پند دادن بزرگان خسرو را   – 67بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نكردند ياد از چنين داستان نياكانت آن دانشى راستان

 شهنشاه پاسخ نداد ايچ باز چو گشت آن سخنهاى موبد دراز

 بياييم يك سر بدين بارگاه چنين گفت موبد كه فردا پگاه 

 كه امروزمان شد سخنها دراز مگر پاسخ شاه يابيم باز 

 همه بندگى را بياراستند دگر روز شبگير برخاستند

 دگر گفت كان با خرد بود جفت يكى گفت موبد ندانست گفت

 سزد زو كه آواز فرخ نهد سيوم گفت كامروز پاسخ دهد

 خرامان برفتند نزديك شاه همه موبدان بر گرفتند راه

 بيامد يكى مرد تشتى بدست بزرگان گزيدند جاى نشست

 يكايك بران مهتران برگذشت چو خورشيد رخشنده پالوده گشت

 چو نزديك شد تشت بنهاد نرم بتشت اندرون ريختش خون گرم

 گفت و گوىهمه انجمن گشت پر  ازان تشت هر كس به پيچيد روى

 همه انجمن خيره از بيم شاه همى كرد هر كس بخسرو نگاه

 نهاده بتشت اندر از بهر چيست ايرانيان گفت كاين خون كيسته ب

 كزو دشمنش گشت هر كش بديد بدو گفت موبد كه خون پليد

 همه دست بر دست بگذاشتش چو موبد چنين گفت برداشتش

 آب و بخاكه بشستند روشن ب ز خون تشت پر مايه كردند پاك

 بكرد آنك او شسته بد پرنبيد چو روشن شد و پاك تشت پليد

 چون آفتاب رنگشد آن تشِت بى بمى بر پراگند مشك و گالب

 كه آغاز چون بود و فرجام چون ز شيرين بران تشت بد رهنمون

 همانا بد اين گر دگر گونه گشت بموبد چنين گفت خسرو كه تشت

 پديدار شد نيكوى از بدى گفت موبد كه نوشه بدىبدو 

 همان خوب كردى تو كردار زشت بفرمان ز دوزخ تو كردى بهشت
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 تشت زهر منشچنان بد كه آن بى چنين گفت خسرو كه شيرين بشهر

 برين گونه پر بو شد از بوى ما كنون تشت مى شد بمشكوى ما

 نامدارى نجستز پر مايگان  ز من گشت َبد نام شيرين نخست

 و تختت مبادا زمين تاجكه بى همه مهتران خواندند آفرين

 مه آن شد بگيتى كه تو مه كنى بهى آن فزايد كه توبه كنى

 مگر بر زمين سايه ايزدى كه هم شاه و هم موبد و هم ردى
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 كه خورشيد شد آن كجا بود ماه ازان پس فزون شد بزرگى شاه

 همو بر شبستانش مهتر بدى همه روز با دخت قيصر بدى

 هميشه ز رشكش دو رخساره زرد درده ز مريم همى بود شيرين ب

 شد آن نامور دخت قيصر نژاد زهر دادبفرجام شيرين ورا 

 كه او داشت آن راز تنها و بس ازان چاره آگه نبد هيچ كس

 شيرين سپرده شبستان زّرين ب چو سالى بر آمد كه مريم بمرد

 بباال ز سى سالگان برگذشت چو شيرويه را سال شد بر دو هشت

 بدان تا شود نامور پر هنر بياورد فرزانگان را پدر

 شب و روز شادان بفرمان شاه داشت موبد مر او را نگاههمى 

 بيامد بنزديك آن نيك بخت چنان بد كه يك روز موبد ز تخت

 هميشه ببازيش بودى نياز چو آمد بنزديك شيرويه باز

 نوشته كليله بران دفترش يكى دفترى ديد پيش اندرش

 بريده يكى خشك چنگال گرگ بدست چپ آن جوان سترگ

روى سر گاوميشى براست  همى اين بران بر زدى چونك خواست س 

 ز بازى و بيهوده كردار اوى غمى شد دل موبد از كار اوى

 شخ گاو و راى جوان سترگ بفالش بد آمد هم آن چنگ گرگ

 ازان برمنش كودك شوربخت ز كار زمانه غمى گشت سخت

 بشنيده بودز دستور و گنجور  كجا طالع زادنش ديده بود

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 کشتن شیرین مریم را و بند کردن خسرو شیروی را   – 67بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه بازيست با آن گرانمايه جفت سوى موبد موبد آمد بگفت

 همى داشت خسرو مر او را نگاه بشد زود موبد بگفت آن بشاه

 ز كار زمانه پر از درد شد ز فرزند رنگ رخش زرد شد

 دلش بود پر درد و پيچان جگر ز گفتار مرد ستاره شمر

 نمايد بدين كرده چهرچگونه  همى گفت تا كردگار سپهر

 گذر كرد شيرويه بفراخت يال چو بر پادشاهيش بيست و سه سال

 كه كودك جوان بود و گشته سترگ بيازرد زو شهريار بزرگ            

 و ز ايوان او كرد زندان اوى پر از درد شد جان خندان اوى

 گه راى جستن بر او شدند هم آن را كه پيوسته او بدند

 كه بودند با او ببند گران بسى ديگر از مهتر و كهتران 

رسه فزون آمد از سه هزار همى بر گرفتند زيشان شمار  كه پ 

 بريد آنك بد شاه را كارگر همه كاخها را يك اندر دگر

 ز بخشيدنى هم ز گستردنى ز پوشيدنيها و از خوردنى

 پرستنده و بندگان خواستند بايوانهاشان بياراستند

 كرانهمه كاخ دينار بد بى همان مى فرستاد و رامشگران

 نگهبان ايشان چهل مرد بود بهنگامشان رامش و خورد بود
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 ازان يك دل و يك زبان راستان گوى در داستانكنون داستان 

 كه بنهاد پرويز در اسپريس ز تختى كه خوانى ورا طاق ديس

 كه ناپارسا بود و ناپاك بود آن ز ضحاك بود ۀسر ماي

 و ز ان تازيان نام مردى ببرد بگاهى كه رفت آفريدون گرد

 كه شاهش جدا داشتى از گروه يكى مرد بد در دماوند كوه

 رسيده بهر كشورى كام اوى كجا جهن برزين بدى نام اوى

 گهر گرد بر گرد او در نشاخت يكى نامور شاه را تخت ساخت

 كه آن تخت پر مايه آزاد بود كه شاه آفريدون بدو شاد بود

 يكى تاج زّرين و دو گوشوار درم داد مر جهن را سى هزار

 او چون بهشتكه بد مرز منشور  همان عهد سارى و آمل نوشت

 كزان نامداران وى آمد پديد ايرج رسيده بدانگه كه ايران ب

 بران پادشاهى برافزود نيز جهاندار شاه آفريدون سه چيز

 كه ماندست زو در جهان يادگار يكى تخت و آن گرزه گاوسار

 همى خواندى نام او دادگر سديگر كجا هفت چشمه گهر

 همان شاد بد زو منوچهر نيز چو ايرج بشد زو بماند اين سه چيز

 بران تخت چيزى همى برفزود هر انكس كه او تاج شاهى بسود

 فراوان بيفزود باالى تخت چو آمد بكى خسرو نيك بخت

 گشتاسپ شده وزو همچنان تا ب لهراسپ شده برين هم نشان تا ب

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 داستان ساختن خسرو تاق دیس را   – 69بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه كار بزرگان نشايد نهفت چو گشتاسپ آن تخت را ديد گفت

 فزونى چه دارى بدين كاركرد گفت اى گرانمايه مردبجاماسپ 

 پس از مرگ ما را كه خواهد ستود يكايك ببين تا چه خواهى فزود

 بديد از در گنج دانش كليد چو جاماسپ آن تخت را بنگريد

 همى كرد پيدا چه و چون و چند بروبر شمار سپهر بلند            

 كرد او بفرمان شاهبران تخت  ز كيوان همه نقشها تا بماه

 ز شاهان هرانكس كه آن گاه ديد چنين تا بگاه سكندر رسيد

 ز زّر و ز سيم و ز عاج و ز شيز همى برفزودى برو چند چيز

 كار يكباره كرد دانشىز بى مر آن را سكندر همه پاره كرد

 همى دست بر دست بگذاشتند بسى از بزرگان نهان داشتند

 كجا گشته بد نام آن تخت پير اردشيربدين گونه بد تا سر 

 بران آرزو سوى ديگر شتافت ازان تخت جايى نشانى نيافت

 ازان پس كه كام بزرگى براند بمرد او و آن تخت ازو باز ماند

 رسيد آن گرامى سزاوار گاه بدين گونه بد تا به پرويز شاه

 براندو ز ان تخت چندى سخنها  ز هر كشورى مهتران را بخواند

 بشادى سوى گرد كردن شتافت از يشان فراوان شكسته بيافت

 ز ايران هر آن كس كه بد تيزوير بياورد پس تخت شاه اردشير

 بهنگام آن شاه پيروز بخت بهم برزدند آن سزاوار تخت

 ز مكران و بغداد و ايران زمين ورا در گر آمد ز روم و ز چين

 كردار آن تختشان ياد بود كه هزار و صد و بيست استاد بود

 تدبير جاماسپ كرده راى و به ب كه او را بنا شاه گشتاسپ كرد

 ز رومى و بغدادى و پارسى ابا هر يكى مرد شاگرد سى

 بدو سال تا تخت بر هم زدند نفرمود تا يك زمان دم زدند
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 درخشنده شد روى بخت بلند چو بر پاى كردند تخت بلند

 چو هفتاد رش بر نهى از برش شاه رشبرش بود باالى صد 

 كه پهناش كمتر ز باالش بود صد و بيست رش نيز پهناش بود

 چنان بد كه برابر سودى سرش بلنديش پنجاه و صد شاه رش

 كزان سر بديدى بن كشورش همان شاه رش هر رشى زو سه رش

 يكى فرش بودى بديگر نهاد بسى روز در ماه هر بامداد

 جهانى سراسر همه تخت بود ِبدوازَده لخت بودهمان تخت 

 ز پيروزه بر زّر كرده نگار برو بّش زّرين صد و چل هزار

 يكى صد بمثقال با شست و شش همه نقره خام بد ميخ بش

 پسش دشت بودى و در پيش باغ چو اندر بره خور نهادى چراغ

 پشتمر آن تخت را سوى او بود  چو خورشيد در شير گشتى درشت

 گه ميوه و جشنگاه آمدى تيرماه آمدى ۀچو هنگام

 بدان تا بيابد ز هر ميوه بوى سوى ميوه و باغ بوديش روى

 بر آن تخت بر كس نبودى دژم زمستان كه بودى گه باد و نم

 ز خّز و سمور از در شهريار همه طاقها بود بسته ازار

 جامه دار بر آتش همى تافتى همان گوى زرين و سيمين هزار

 كز آتش شدى سرخ همچون بسد بمثقال ازان هر يكى پانصد

 دگر پيش گردان سركش بدى يكى نيمه زو اندر آتش بدى

 برجى كه رفته همان ماه تابان ب شمار ستاره ده و دو و هفت

 بديدى بچشم سر اخترگرا چه زو ايستاده چه مانده بجا

 خاك بر چند گشت سپهر از بر ز شب نيز ديدى كه چندى گذشت

 چه مايه ز زر گوهر آگين بدى ازان تختها چند زّرين بدى

 اگر چند بوديش دانش بسى شمارش ندانست كردن كسى
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 كما بيش هفتاد دينار بود هر آن گوهرى كش بها خوار بود

 همى گير زين گونه از نيك و بد بسى نيز بگذشت بر هفتصد

 كس مايه و منتها ندانست بسى سرخ گوگرد بد كش بها

 چو ناهيد رخشان شدى بر سپهر كه روشن بدى در شب تيره چهر

 ز گوهر بسى مايه بر مايه بود دو تخت از بر تخت پر مايه بود

 سر ميش بودى بروبر نگار كهين تخت را نام بد ميش سار

 كه هرگز نبودى برو باد و گرد مهين تخت را خواندى الژورد

 بدو هرك ديديش دلسوزه بود پيروزه بودسديگر سراسر ز 

 همه پايه زّرين و گوهر نگار ازين تا بدان پايه بودى چهار

 و را ميش سر بود جاى نشست هر آن كس كه دهقان بد و زير دست

 شدندى بران گنبد الژورد سواران ناباك روز نبرد

 كه از كدخداييش رنجور بود به پيروزه بر جاى دستور بود

 خردمند بودى و مهتر پرست تخت پيروزه بودى نشستچو بر 

 مگر يافتى نزد پرويز جاى چو رفتى بدستورى رهنماى

 برش بود و باالش پنجاه و هفت يكى جامه افكنده بد زّربفت

 ز بر شوشه زر برو تافته بافته هاگوهر همه ريشهه ب

 و چون ماه و مهرچو بهرام و كيوان  بدو كرده پيدا نشان سپهر            

 پديدار كرده ز هر دستگاه ز كيوان و تير و ز گردنده ماه

 ز دهقان و از رزم گردنكشان هم از هفت كشور بروبر نشان

 پديدار كرده سر تاج و گاه بروبر نشان چل و هشت شاه

 چنان جامه هرگز نبد در جهان برو بافته تاج شاهنشهان

 همى بافت آن جامه را هفت سال همالبچين در يكى مرد بد بى

 بيامد بر شاه ايران زمين سر سال نو هرمز فوردين
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 گرانمايگان بر گرفتند راه ببرد آن كيى فرش نزديك شاه

 ز شادى جدا كرد خودكامه را بگسترد روز نو آن جامه را

 خواستندنوازنده رود و مى بران جامه بر مجلس آراستند

 شهنشاه را داد چندى درود برود همى آفرين خواند سركش

 كه فرش بزرگش همى خواندند بزرگان برو گوهر افشاندند
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 بيست و هشتچو شد سال شاهيش بر  همى هر زمان شاه برتر گذشت

 ز درگاه آگاه شد باربد كسى را نشد بر درش كار بد            

 گزيدست رامشگرى در نهان بدو گفت هر كس كه شاه جهان

 ترا بر سر سركش افسر كند اگر با تو او را برابر كند

 و گر چه نبودش بچيزى نياز چو بشنيد مرد آن بجوشيدش آز

 كرد رامشگران را نگاه همى ز كشور بشد تا بدرگاه شاه

 بزخم سرود اندرو خيره شد چو بشنيد سركش دلش تيره شد

 درم كرد و دينار چندى نثار بيامد بدرگاه ساالر بار

 كه از من بسال و هنر برترست بدو گفت رامشگرى بر درست

 كه ما كهنه گشتيم و او نو شود نبايد كه در پيش خسرو شود

 ز رامشگر ساده بر بست راه شاهز سركش چو بشنيد دربان 

 همش كار بد بود و هم بار بد چو رفتى بنزديك او بار بد

 نه نيزش بدى مردمى خواستار ندادى ورا بار ساالر بار

 ابا بربط آمد سوى باغ شاه چو نوميد برگشت زان بارگاه

 شد از ديدنش بار بد شادكام كجا باغبان بود مردوى نام

 دو هفته ببودى بدان جشنگاه نوروز شاهه بدان باغ رفتى ب

 هم آن روز با مرد همبوى شد سبك باربد نزد مردوى شد

 كه گويى تو جانى و من كالبد چنين گفت با باغبان باربد

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 داستان باربد رامشگر  – 71 بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كجا هست نزديك تو اندكى كنون آرزو خواهم از تو يكى

 مرا راه ده تا ببينم نهان چو آيد بدين باغ شاه جهان

 ببينم نهفته يكى روى شاه چون بود شاه را جشنگاهكه تا 

 ز مغز تو انديشه بيرون كنم بدو گفت مردى كايدون كنم

 دل ميزبان شد چو روشن چراغ باغه چو خسرو همى خواست كايد ب

 همى رفت خواهد بران جشنگاه بر باربد شد بگفت آنك شاه

 و نبرد همان بربط و رود ننگ همه جامه را باربد سبز كرد

 بهاران نشستنگهى نو شدى بشد تا بجايى كه خسرو شدى

 و را شاخ چون رزمگاه پشن يكى سرو بد سبز و برگش گشن

 زمانى همى بود تا شهريار بران سرو شد بربط اندر كنار

 بياراست پيروزگر جاى شاه ز ايوان بيامد بدان جشنگاه

 شهرياريكى جام بر كف بر  بيامد پرى چهره ميگسار

 بلور از مى سرخ شد ناپديد جهاندار بستد ز كودك نبيد

 همى بود تا گشت شب الژورد بدانگه كه خورشيد برگشت زرد

 همان ساخته پهلوانى سرود زننده بران سرو برداشت رود

 كزان خيره شد مرد بيدار بخت يكى نغز دستان بزد بر درخت

 خوانيش داد آفريدكه اكنون تو  آواز خوش بركشيده سرودى ب

 همى هر كسى راى ديگر گرفت بماندند يك مجلس اندر شگفت

 كه جويند سرتاسر آن جشنگاه بدان نامداران بفرمود شاه

 بنزديك خسرو فراز آمدند فراوان بجستند و باز آمدند

 كه از بخت شاه اين نباشد شگفت جهان ديده آنگه ره اندر گرفت

 كه جاويد بادا سر و افسرش كه گردد گل سبز رامشگرش

 چو از خوب رخ بستد آن شهريار بياورد جامى دگر ميگسار
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 بر آورد ناگاه ديگر سرود زننده دگرگون بياراست رود

 چنين نام ز آواز او راندند كه پيكار گردش همى خواندند

 آواز او جام مى دركشيده ب چو آن دانشى گفت و خسرو شنيد            

 همه باغ يك سر بپاى آوريد كاين را بجاى آوريدبفرمود 

 ببردند زير درختان چراغ بجستند بسيار هر سوى باغ

 خرامان بزير گل اندر تذرو نديدند چيزى جز از بيد و سرو

 بر آواز آن سر بر آورد راست شهنشاه پس جام ديگر بخواست

 همان ساخته كرده آواز رود بر آمد دگر باره بانگ سرود

 برين گونه سازند مكر و فسون همى سبز در سبز خوانى كنون

 آواز او بر يكى جام خواسته ب چو بشنيد پرويز بر پاى خاست

 بيك دم مى روشن اندر كشيد كه بود اندر آن جام يك من نبيد

 ز مشك و ز عنبر سرشته بدى چنين گفت كاين گر فرشته بدى

 نشناختى زخم رودهمان نيز  و گر ديو بودى نگفتى سرود

 همه باغ و گلشن چپ و دست راست بجوييد در باغ تا اين كجاست

 برين رود سازانش مهتر كنم دهان و برش پر ز گوهر كنم

 همان خوب گفتار دمساز اوى چو بشنيد رامشگر آواز اوى

 همى رفت با رامش و فّرهى فرود آمد از شاخ سرو سهى

 گفت خسرو چه مردى بگوىبدو  بيامد بماليد بر خاك روى

 امآواز تو در جهان زندهه ب امبدو گفت شاها يكى بنده

 كه رفت اندر آن يك دل و يك تنه سراسر بگفت آنچ بود از بنه

 بسان گلستان بماه بهار بديدار او شاد شد شهريار

 تو چون حنظلى بار بد چون شكر بسركش چنين گفت كاى بدهنر

 دريغ آمدت او درين انجمن را ز منچرا دور كردى تو او 
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 همان جام ياقوت بر سر كشيد آواز او شاد مى دركشيده ب

 دهانش پر از در خوشاب كرد برين گونه تا سر سوى خواب كرد

 يكى نامدارى شد از مهتران ببد باربد شاه رامشگران

 مبادا كه باشد ترا يار بد سر آمد كنون قصه باربد
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 بگويم كه پيش آمد از راستان از ايوان خسرو كنون داستان 

 خردمند مردم چرا غم خورد جهان بر كهان و مهان بگذرد

 نخواهم من از خواب بيدار گشت بسى مهتر و كهتر از من گذشت

 نه نيكو بود مردم پيِر كش همانا كه شد سال بر شست و شش

 ز من روى كشور شود پر سخن چو اين نامور نامه آيد ببن

 امكه تخم سخن من پراگنده امازان پس نميرم كه من زنده

 پس از مرگ بر من كند آفرين هر آنكس كه دارد هش و راى و دين

 ايوان خسرو كنمصفتهاى  كنون از مداين سخن نو كنم

 ساختن خسرو ایوان مداین را 

 كه بگذاشت با كام دل چار سى چنين گفت روشن دل پارسى

 آباد بومه چين و به هند و به ب رومه كه خسرو فرستاد كسها ب

 ز هر كشورى آنك بد نامدار برفتند كاريگران سه هزار

 ياد بودز خشت و ز گچ بر دلش  از يشان هر آن كس كه استاد بود

 ز ايران و اهواز و ز هر ميان چو صد مرد بيرون شد از روميان

 از ان سى دو رومى و دو پارسى از يشان دالور گزيدند سى

 برو كار و زخم بنا ياد كرد بر خسرو آمد جهان ديده مرد

 بگفتار بگذشت از پارسى گرانمايه رومى كه بد هندسى

 

 پرویزپادشاهی خسرو 

  71بخش 
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 سخن هرچ گويم ز من ياد گير بدو گفت شاه اين ز من در پذير

 همان تا دو صد سال پيوند من يكى جاى خواهم كه فرزند من

 ز باران و ز برف و ز آفتاب نشيند بدو در نگردد خراب

 بدو گفت من دارم اين دستگاه مهندس بپذرفت ايوان شاه

 همان شاه رش پنج كرده برش فرو برد بنياد ده شاه رش

 چنين بايد آن كو دهد داد كار بنياد كارز سنگ و ز گچ بود 

 بيامد بپيش جهان كدخداى چو ديوار ايوانش آمد بجاى

 گذشته برو سال و بسيار دان كه گر شاه بيند يكى كاردان

 پسنديده با موبد نيك خواه فرستد تنى صد بدين بارگاه

 برفتند و ديدند ديوار راست بدو داد زان گونه مردم كه خواست

 بتابند باريك تابى رسن بريشم بياورد تا انجمن

 بپيمود در پيش آن انجمن ز بااِلى آن تاب داده رسن

 ابا مهر گنجور او را سپرد رسن سوى گنج شهنشاه برد

 كه ديوار ايوان بر آمد بماه ايوان شاهه و زان پس بيامد ب

 نگيرم برين كار كردن شتاب چو فرمان دهد خسرو زودياب

 ز كاريگران شاه بگزيندم چهل روز تا كار بنشيدم

 بلندى ايوان چو كيوان بود زخم ايوان بود ۀچو هنگام

 مرا نيز رنجى نبايد فزود بدان زخم خشمت نبايد نمود

 چرا خواهى از من تو اى بدگمان بدو گفت خسرو كه چندين زمان

 آزرم بودن بيامد نيازه ب نبايد كه دارى ازين دست باز

 بدادند تا او نباشد دژم بفرمود تا سى هزارش درم

 كه عيب آورد مرد دانا بروى گوىبدانست كاريگر راست

 اگر بشكند كم كند نان و آب كه گيرد بران زخم ايوان شتاب
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 چنان شد كزان پس كس او را نديد شب آمد بشد كارگر ناپديد

 فرعان بريختبگوينده بر خشم  چو بشنيد خسرو كه فرعان گريخت

 چرا پيش ما در فزونى نمود چنين گفت كان را كه دانش نبود

 همه روميان را بزندان برند بفرمود تا كار او بنگرند

 گچ و خشت و سنگ گران آوريد دگر گفت كاريگران آوريد

 ز بوم و بر شاه شد ناپديد بجستند هر كس كه ديوار ديد

 گوش و دل سوى اهواز داشتهمى  به بيچارگى دست ازان بازداشت

 بسى برنماند چنان كار بى كزان شهر كاريگر آيد كسى

 همالنديدند كاريگرى بى همى جست استاد آن تا سه سال            

 بسال چهارم پديد آمد اوى بسى ياد كردند زان كار جوى

 بخسرو رسانيد زو آگهى يكى مرد بيدار با فّرهى

 بدو گفت شاه اى گنهكار مرد بيامد چو گردهم آنگاه رومى 

 چه گفتى كه پيش آمد آموزشت بگو تا چه بود اندرين پوزشت

 فرستد مرا با يكى استوار چنين گفت رومى كه گر شهريار

 بپوزش بجا آيد افروزشم بگويم بدان كاردان پوزشم

 گرانمايه استاد با نيك خواه فرستاد و رفتند ز ايوان شاه

 همان مرد را نيز با خويشتن برد داناى رومى رسنهمى 

 كم آمد ز كار از رسن هفت رش بپيمود باالى كار و برش

 راهه بگفت آنك با او بيامد ب رسن باز بردند نزديك شاه

 برآوردمى بر سر اى شهريار چنين گفت رومى كه ار زخم كار

 شهريار نه من ماندمى بر در نه ديوار ماندى نه طاق و نه كار

 كسى راستى را نيارد نهفت بدانست خسرو كه او راست گفت

 بدند گزندانبدانديش گر بى رها كرد هر كو بزندان بدند
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 بزندانيان چيز بسيار داد مر او را يكى بدره دينار داد

 بكردار آن شاه را ب د نياز بران كار شد روزگار دراز

 خسرو پاك راى پسنديده چو شد هفت سال آمد ايوان بجاى

 درم داد و دينار و كرد آفرين مر او را بسى آب داد و زمين

 بنوروز رفتى بدان جايگاه ايوان نگاهه همى كرد هر كس ب

 نه از كاردانان پيشين شنيد كس اندر جهان زخم چونين نديد

 از ان چرخ كار اندر آويخته يكى حلقه زرين بدى ريخته

 در نشانده گهر ىابهر مهره زرفروهشته زو سرخ زنجير 

 بياويختندى ز زنجير تاج چو رفتى شهنشاه بر تخت عاج

 بنزديك او موبد نيك بخت بنوروز چون بر نشستى بتخت

 بزرگان و روزى دهان را بدى فروتر ز موبد مهان را بدى

 بياراستندى همه كاريان بزير مهان جاى بازاريان

 كجا خوردش از كوشش خويش بود فرومايه تر جاى درويش بود            

 بسى كشته افگنده در زير جاى فروتر بريده بسى دست و پاى

 كز آوازها دل بجوش آمدى ز ايوان ازان پس خروش آمدى

 مباشيد تيره دل و بدگمان كه اى زيردستان شاه جهان

 او تباه ۀانديش كند گردد هرانكس كه او سوى باال نگاه

 هرانكس كه كهتر بود بشمريد ز تخت كيان دورتر بنگريد

 كزان بگذرى كرد بايد نگاه راهه و زان پس تن كشتگان را ب

 نماندى كسى نيز در بند شاه گناهو ز ان پس گنهكار و گر بى

 ز ديبا و دينار و هر گونه چيز داد نيز هابه ارزانيان جامه

 كه او را نبودى ز نوروز بهر درويش بودى بشهرهر آن كس كه 

 درمهاى گنجى برافشاندند بدرگاه ايوانش بنشاندند
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 شده مردم خفته بيدار ازوى پر از بيم بودى گنهكار ازوى

 برفتى گه بازگشتن بجاى مناديگرى ديگر اندر سراى

 ز بيشى چه جوييد چندين نشان كه اى نامور پر هنر سركشان

 بدان تا شود ايمن و تن درست اندر انديشه بايد نخستبكار 

 دل مردم كم سخن مشكنيد سگاليد هر كار و زان پس كنيد 

 سخنهاى داننده بايد شنيد برانداخت بايد پس آنگه بريد

 بخت بايد گريستكه بر جان بد ببينيد تا از شما زير كيست

 ايمن ز شاهبخسپد برين گاه  هر آن كس كه او راه دارد نگاه

 بود چشم ما سوى آن كس رسان چيز كسانه دگر هرك يازد ب
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 بگويم كنم تازه روز كهن كنون از بزرگى خسرو سخن

 ندارد بياد از كهان و مهان سان بزرگى كس اندر جهانبران 

 ز گيتيش دامن ببايد فشاند هر آنكس كه او دفتر شاه خواند

 كه باشد خردمند همداستان سزد گر بگويم يكى داستان

 كه از پاى زهرش فزونست زهر دهره مبادا كه گستاخ باشى ب

 نشستز منزل مكن جايگاه  با آز و با كينه دست ایچ مسا

 تو گردى كهن ديگر آرند نو سراى سپنجست با راه و رو

 زمانى بمنزل چمد گر چرد يكى اندر آيد دگر بگذرد

 بخاك اندر آيد سر مور و پيل چو برخيزد آواز طبل رحيل

 ز من بشنوى ياد بايد گرفت ز پرويز چون داستانى شگفت

 سپاه بزرگى و اورنگ و فّر و كه چندان سزاوارى و دستگاه

 اگر چند پرسى ز دانا مهان كزان بيشتر نشنوى در جهان

 ز هر كشورى كان بد آباد بوم ز توران و ز هند و ز چين و روم

 رخشنده روز و شبان سياهه ب همى باژ بردند نزديك شاه

 ز در و ز ياقوت و هر گوهرى غالم و پرستنده از هر درى

 خسرو اندر زمانه نبودچنو  ز دينار و گنجش كرانه نبود

 ز شير و پلنگ و نهنگ اندر آب ز شاهين و ز باز و پّران عقاب

 چو خورشيد روشن بدى جان اوى همه برگزيدند پيمان اوى

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 گفتار اندر بزرگی خسرو پرویز  – 72بخش 
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 ز چين و ز بر طاس و ز روم و روس نخستين كه بنهاد گنج عروس

 كه باالش يك تير پرتاب بود دگر گنج پر در خوشاب بود

 همان تازيان نامور بخردان نهادند نامش ردانكه خضرا 

 شمارش بكردند و درماندند دگر گنج بادآورش خواندند

 تو گويى همه ديبه خسروى دگر آنك نامش همى بشنوى

 كه كس را نبودى بخشكى و آب دگر نامور گنج افراسياب

 كزان گنج بد كشور افروخته دگر گنج كش خواندى سوخته

 كه گويند رامشگران سترگ شادورد بزرگدگر آنك بد  

 تافته هازر اندرون رشتهه ب زر سرخ گوهر برو بافتهه ب

 آواز بده كه هرگز نگشتى ب ز رامشگران سركش و بار بد

 كنيزك بكردار خّرم بهار مشكوى زّرين ده و دو هزاره ب

 كه گفتى ازان بر زمين جاى نيست دگر پيل بد دو هزار و دويست

 كه بر زين زّرين بدى سال و ماه فغستان چينى و پيل و سپاه

 دو صد بارگى كان نبد در شمار دگر اسب جنگى ده و شش هزار

 عمارى كش و گام زن شست و شش ده و دو هزار اشتر باركش

 نه از پير سر كار دانان شنيد كه هرگز كس اندر جهان آن نديد

 تيمار و تنگى مدارتبه شد تو  چنويى بدست يكى پيش كار

 چو خواهى كه يابى بداد آفرين از كارها برگزين رنجىتو بى

 زمانه دم ما همى بشمرد كه نيك و بد اندر جهان بگذرد

 رنجه وگر چند پوينده باشى ب اگر تخت يابى اگر تاج و گنج

 جز از تخم نيكى نبايدت كشت سر انجام جاى تو خاكست و خشت
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 بزرگى و ديهيم شاهنشهى بدان نامور تخت و جاى مهى

 از ايران و توران بر آورد گرد جهاندار همداستانى نكرد

 ز بيدادى كهتران شاد گشت گشتچو آن دادگر شاه بيداد 

 دژم روى با زيردستان ژكان بيامد فرخ زاد آزرمگان

 همى اين بران آن برين بر زدى ز هر كس همى خواسته بستدى

 كه چون گرگ بيداد گر گشت ميش بنفرين شد آن آفرينهاى پيش

 نكرد آرزو جز همه گنج نو بياراست بر خويشتن رنج نو

 ز ايران سوى شهر دشمن شدند شدند تنو بى نانو بى آبچو بى

 همى دود نفرين بر آمد ز شهر هر آن كس كزان بّترى يافت بهر

 كزو يافتى خواب و آرام و ناز بود نامش گراز هنريكى بى

 يكى ديو سر بود بيداد و شوم كه بودى هميشه نگهبان روم

 سر از ايران نخست او بپيچيد چو شد شاه باداد بيدادگر

 بنزديك خسرو گرامى بدى دگر زاد فرخ كه نامى بدى

 همه زاد فرخ بدى بار خواه نيارست كس رفت نزديك شاه

 دل زاد فرخ تبه گشت نيز شهنشاه را چون پر آمد قفيز

 ز كشور بكشور بپيوست راز يكى گشت با سالخورده گراز

 بقيصر و را نيز بد كامه كرد گراز سپهبد يكى نامه كرد

 نخستين من آيم ترا دستگير بدو گفت برخيز و ايران بگير

 

 پرویزپادشاهی خسرو 

 در بیدادی کردن خسرو و ناسپاسی سپاه او  – 73بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 فراز آوريد از در رزمگاه چو آن نامه برخواند قيصر سپاه

 بيامد سوى مرز آباد بوم بياورد لشكر هم آنگه ز روم

 برگشتن سپاه ایران از خسرو و رها کردن شیرویه از بند

 دشوار خوارهمى داشت آن كار  چو آگاه شد زان سخن شهريار 

 كه گفته ست با قيصر رزمساز بدانست كان هست كار گراز 

 همى داشت آن نامور شاه سست بدان كش همى خواند و او چاره جست

 ز درگاه او هم ز گردنكشان ز پرويز ترسان بد آن بدنشان

 هر آنكس كه بودند ز ايران سران شهنشاه بنشست با مهتران

 چاره جست يىفراوان ز هر گونه ز انديشه پاك دل را بشست

 يكى نامه بنوشت نزد گراز چو انديشه روشن آمد فراز

 ستودم ترا نزد مردان مرد كه از تو پسنديدم اين كاركرد

 سر قيصر آوردى اندر نشيب ز كردارها برفزودى فريب

 پر انديشه كن راى تاريك تو چو اين نامه آرند نزديك تو

 تو با لشكر خويش بگذار پاى ز جاىهمى باش تا من بجنبم 

 شود در سخن راى قيصر تباه چو زين روى و زان روى باشد سپاه

 همه روميان را اسير آوريم ايران ورا دستگير آوريمه ب

 سخن دان و گويا چنانچون سزيد ز درگه يكى چاره گر برگزيد

 همى بر بكردار كار آگهان بدو گفت كاين نامه اندر نهان

 بره بر سخن پرسد از تو بسى چنان كن كه روميت بيند كسى

 گرت نزد ساالر لشكر برد بگيرد ترا نزد قيصر برد

 بگويش كه من كهترى چاره جوى بپرسد ترا كز كجايى مگوى

 يكى نامه دارم بسوى گراز بپيمودم اين رنج راه دراز
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 تو رواستگر ايدونك بستاند از  تو اين نامه بربند بر دست راست

 ببازو مر آن نامه را كرد بند برون آمد از پيش خسرو نوند

 يكى مرد بطريق او را بديد بيامد چو نزديك قيصر رسيد

 دو رخ زرد و لبها شده الژورد سوى قيصرش برد سر پر ز گرد

 ببايدت گفتن بما راه راست بدو گفت قيصر كه خسرو كجاست

 بيمش بپاسخ دژم كرد روىز  ازو خيره شد كهتر چاره جوى

 بدانديش و بد كام و بدگوى را بجوييد گفت اين بال جوى را

 گشاد آنك دانا بد و راه جوى بجستند و آن نامه از دست اوى

 كه آن پهلوانى بخواند درست ازان مرز دانا سرى را بجست

 رخ نامور شد بكردار قير چو آن نامه برخواند مرد دبير

 دامش فرازه دلير آمدستم ب بد كمين گرازبدل گفت كاين 

 كس از پيل جنگش نداند شمار شهنشاه و لشكر چو سيصد هزار

 كه تاريك بادا سرانجام اوى مرا خواست افگند در دام اوى

 شد آن آرزو بر دلش ناپديد و زان جايگه لشكر اندر كشيد

 كه آن نامور شد سوى روم باز چو آگاهى آمد بسوى گراز

 سوارى گزيد از دليران مرد گشت پر درد و رخساره زرددلش 

 كه بر من چرا گشت قيصر دژم يكى نامه بنوشت با باد و دم

 مرا كردى اندر جهان چاره جوى از ايران چرا بازگشتى بگوى

 دلش گردد از من پر از درد و كين شهنشاه داند كه من كردم اين

 برگزيد ىالشكر گرانمايهز  چو قيصر نگه كرد و آن نامه ديد

 نيازكزان ايزدت كرده بد بى فرستاد تازان بنزد گراز

 بآتش بسوزى سپاه مرا كه ويران كنى تاج و گاه مرا
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 نيامد مرا از تو اى بدنژاد كز آن نامه جز گنج دادن بباد

 كه هرگز مبادت بهى و مهى مرا خواستى تا بخسرو دهى

 ىانه قيصر نژادى نه فرزانه ىاايران نخواهند بيگانهه ب

 بكوشش نيامد بدامش فراز بقيصر بسى كرد پوزش گراز

 يىو دانا فرستاده گوىسخن يىگزين كرد خسرو پس آزاده

 يمن ديو ساز بهاركه اى بى يكى نامه بنوشت سوى گراز

 همى دور مانى ز فرمان و راه ترا چند خوانم برين بارگاه

 بسال و بماه اورمزد تواند كه نزد تواندكنون آن سپاهى 

 ديگرند ۀانديشه نهانى ب راى و بدل ويژه با قيصرنده ب

 اندهمه سركشى را بسيچيده اندبر ما فرست آنك پيچيده

 پر انديشه شد كهتر ديوساز چو اين نامه آمد بنزد گراز

 از ايران و نيران ده و دو هزار گزين كرد زان نامداران سوار

 سخن گفتن هر كسى مشنويد بدان مهتران گفت يكدل شويد

 مگيريد يك سر برفتن شتاب بباشيد يك چند زين روى آب

 يكى كوه كندن ز بن بر توان چو هم پشت باشيد با همرهان

 هر آنكس كه بودند برنا و پير سپه رفت تا خره اردشير

 شهرياربدان تا چه فرمان دهد  كشيدند لشكر بران رودبار

 نبود آرزومند ديدارشان چو آگاه شد خسرو از كارشان

 بنزديك آن لشكر شاه تفت بفرمود تا زاد فرخ برفت

 كه از پيش بودى مرا نيك خواه چنين بود پيغام نزد سپاه

 بياورد لشكر بدين مرز و بوم چرا راه دادى كه قيصر ز روم

 پيمان ما بر گذشتز راه و ز  كه بود آنك از راه يزدان بگشت

 شد از بيم رخسار ايشان سياه چو پيغام خسرو شنيد آن سپاه
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 بماندند با درد و رخساره زرد كس آن راز پيدا نيارست كرد

 همى داشت از آب و ز باد راز پيمبر يكى بد بدل با گراز

 بر افروخت جانهاى تاريكشان بيامد نهانى بنزديكشان

 نديد از شما آشكارا گناه كه شاهمترسيد گفت اى بزرگان 

 مگوييد كز ما كه شد بدگمان مباشيد جز يكدل و يك زبان

 بمردى همه يار هم ديگريم وگر شد همه زير يك چادريم

 بدانست هر مهترى راز اوى همان چون شنيدند آواز اوى

 بران هم نشان پاسخ آراستند مهان يك سر از جاى برخاستند

 سخنهاى ايشان همه ياد كرد فرخ چو گردبر شاه شد زاد 

 كه اندر شما كيست آزار جوى بدو گفت رو پيش ايشان بگوى

 تخته تاج و به گنج و سليح و به ب كه بفريفتش قيصر شوم بخت

 هم از تاج و اورنگ بيزار شد كه نزديك ما او گنهكار شد

 كسى را كه بودست زين سر گناه فرستيد يك سر بدين بارگاه

 رخ لشكر نو ز غم شد كهن بشد زاد فرخ بگفت اين سخن

 پر از درد و خامش بماندند و بس نيارست لب را گشود ايچ كس

 همى كرد گفتار ناخوب ياد سبك زاد فرخ زبان برگشاد

 نبينم كس اندر ميان ناتوان كزين سان سپاهى دلير و جوان

 سپاه بگيتى پراگنده دارد شما را چرا بيم باشد ز شاه

 كه روشن كند اختر و ماه اوى بزرگى نبينم بدرگاه اوى

 مترسيد يك سر ز آزار من شما خوار داريد گفتار من

 چه بر من چه بر شاه گردن فراز بدشنام لب را گشاييد باز

 بدانست كان تخت نو شد كهن هر آنكس كه بشنيد زو اين سخن

 بدشنام لبها بياراستند همه يك سر از جاى برخاستند            
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 كه لشكر همه يار گشتند و جفت بشد زاد فرخ بخسرو بگفت

 فرستد به پيغام نزد سپاه مرا بيم جانست اگر نيز شاه

 همى آب و خون اندر آورد بجوى بدانست خسرو كه آن كّژ گوى

 همى داشت آن راستى در نهفت ز بيم برادرش چيزى نگفت

 بجايى خود و تيغ زن ده هزار شهريار كه پيچيده بد رستم از

 سپه را همه روى برگاشت نيز دل زاد فرخ نگه داشت نيز
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 لشكر همه زو شناسد گناهز  بدانست هم زاد فرخ كه شاه

 نيارست شد نيز در پيشگاه چو آمد برون آن بدانديش شاه

 همى كرد زان آزمايش بسى بدر بر همى بود تا هر كسى

 بپيچيد يك سر ز فرمان شاه همى ساخت همواره تا آن سپاه

 شدند اندر آن كار همداستان همى راند با هر كسى داستان

 كزين دور شد فّر و آيين و بخت بتختكه شاهى دگر برنشيند 

 كه بر كارها كردن آژير بود بر زاد فرخ يكى پير بود

 همى از تو بيند گناه سپاه چنين گفت با زاد فرخ كه شاه

 نيارى فزون زين نبايد چخيد كنون تا يكى شهريارى پديد

 از اندوه ايران چو نيران شود كه اين بوم آباد ويران شود

 وگوىگفتكدامست با شرم و بى بايد بفرزند اوىنگه كرد 

 بران تاج دينار بايد فشاند ورا شاد بر تخت بايد نشاند

 زندان بود كس نبايد دگره ب چو شيروى بيدار مهتر پسر

 برين روز و شب بر نيامد بسى همى راى زد زين نشان هر كسى

 همه كارها زو گرفتند خوار كه برخاست گرد سپاه تخوار

 فراوان برفتند با او سپاه راهه پذيره شدش زاد فرخ ب

 سخن رفت چند آشكارا و راز رسيدند پس يك بديگر فراز

 بديهاى خسرو همه كرد ياد همان زاد فرخ زبان برگشاد

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 رها کردن سران شیرویه را از بند  – 74بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همى كرد خواهند شاهى بپاى همى گفت لشكر بمردى و راى

 گوىكه من نيستم چامه گفت و  سپهبد چنين داد پاسخ بدوى

 كنم بر بدان جهان جاى تنگ اگر با سپاه اندر آيم بجنگ

 بنزد كنارنگ و هم پهلوان گرامى بد اين شهريار جوان

 مبادا كه بيند كسى تاج و گاه چو روز چنان مرد كرد او سياه

 به بيدادگر بندگان شاد شد نژند آن زمان شد كه بيداد شد

 ايرانيان برگزيد مر او را ز سخنهاش چون زاد فرخ شنيد

 بنزديك آن مستمندان شويم زندان شويمه بدو گفت كاكنون ب

 جوان و دلير جهانجوى را شيروى را باكبياريم بى

 كزو داشتى بيشتر مغز و پوست سپهبد نگهبان زندان اوست

 زاره همى دارد آن بستگان را ب ابا شش هزار آزموده سوار

 كار سپهبد گرفتيم خواركه  چنين گفت با زاد فرخ تخوار

 ايران يكى پهلوانه نماند ب گرين بخت پرويز گردد جوان

 گزندايران كسى بىه نماند ب مگر دار دارند گر چاه و بند

 همى تاخت برسان آذر گشسپ بگفت اين و از جاى بر كند اسپ

 درنگسپهبد پذيره شدش بى سپاه اندر آورد يك سر بجنگ

 سپهبد بجنگ اندرون كشته شد شد سر لشكر نامور گشته

 سيه گشت روز و تبه گشت كار پراگنده شد لشكر شهريار

 بدان چاره با جامه كار زار بزندان تنگ اندر آمد تخوار

 سبك پاسخش نامور باز داد بشيروى گردنكش آواز داد

 زندان چرا شد فرازه بدانگه ب بدانست شيروى كان سرفراز

 از اندوه چندان دلش بردميد فروزان بديدچو روى تخوار او 

 رها كردن ما نه كار شماست بدو گفت گريان كه خسرو كجاست
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 كه گر مردمى كام شيران مخوار چنين گفت با شاه زاده تخوار

 نباشى تو كم گير زين راستان اگر تو بدين كار همداستان

 برادر بماند ترا پانزده يكى كم بود شايد از شانزده

 بديشان بود شاد تخت مهى بشايند هر كس بشاهنشهى

 ازان خانه تنگ بگذارد پاى فرو ماند شيروى گريان بجاى
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 همى بود و كس را ندادى گذر برهمان زاد فرخ بدرگاه 

 بدرگاه بر بود چون پرده دار كه آگه شدى زان سخن شهريار

 همى ساخت هر مهترى جاى خواب چو پژمرده شد چادر آفتاب

 هر آن كس كه از مهترى داشت بهر بفرمود تا پاسبانان شهر

 بدان جاى شادى و آرام شاه برفتند يك سر سوى بارگاه

 دگر گونه تر كرد بايد ز دوش بديشان چنين گفت كامشب خروش            

 همى كرد بايد بهر پاس ياد همه پاسبانان بنام قباد

 ز سر نام پرويز بيرون كنم چنين داد پاسخ كه ايدون كنم

 ز شهر و ز بازار برخاست غو چو شب چادر قيرگون كرد نو

 دادند كردند يادچو آواز  همه پاسبانان بنام قباد

 چو شيرين ببالينش بر جفته بود شب تيره شاه جهان خفته بود

 غمى گشت و زيشان دلش بر دميد چو آواز آن پاسبانان شنيد

 برين داستانى ببايد زدن بدو گفت شاها چه شايد بدن

 دلش زان سخن پر ز آزار شد از آواز او شاه بيدار شد

 چه دارى بخواب اندرون گفت و گوى بشيرين چنين گفت كاى ماه روى

 خروشيدن پاسبانان نيوش بدو گفت شيرين كه بگشاى گوش

 برخساره شد چون گل شنبليد چو خسرو بدان گونه آوا شنيد

 بيابيد گفتار اختر شناس چنين گفت كز شب گذشته سه پاس            

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 آگاه شدن خسرو از کار سپاه   – 75 بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 نهانى ورا نام كردم قباد كه اين بدگهر تا ز مادر بزاد

 دگر نامش اندر نهفتم همى آواز شيرويه گفتم همىه ب

 قبادش همى خواند اين پيش كار ورا نام شيروى بد آشكار

 و گر سوى ما چين و مكران زمين شب تيره بايد شدن سوى چين

 ز فغفور چينى بخواهم سپاه بريشان بافسون بگيريم راه

 زمين خيره بودسخنهاى او بر  آسمان تيره بوده ازان كاخترش ب

 همى آمدش كار دشوار خوار شب تيره افسون نيامد بكار

 بر افسون ما چيره شد بدگمان بشيرين چنين گفت كآمد زمان

 هميشه ز تو دور دست بدى بدو گفت شيرين كه نوشه بدى 

 مبادا كه آيد بدشمن نياز خويش ساز ۀبدانش كنون چار

 سوى اين كاخ روى گماننهد بى چو روشن شود دشمن چاره جوى

 دو شمشير هندى و رومى كاله هم آنگه زره خواست از گنج شاه

 يكى بنده گرد و پرخاشخر همان تركش تير و زّرين سپر

 بدانگه كه برخيزد از خواب زاغ اندر آمد بباغ گونشب تيره

 نبد شاه را در چمن جاى تخت بباغ بزرگ اندر از بس درخت

 بجايى كزو دور بودى گذر زّرين سپربياويخت از شاخ 

 يكى تيغ در زير زانو گران نشست از بر نرگس و زعفران

 سوى كاخ شد دشمن ديو ساز چو خورشيد برزد سنان از فراز

 تهى بد ز شاه سرافراز جاى يكايك بگشتند گرد سراى

 نكرد ايچ كس ياد رنج ورا تاراج دادند گنج وراه ب

 گرفته ز كار زمانه شتاب آب همه بازگشتند ديده پر

 كه هرگز نياسايد از كار كرد چه جوييم ازين گنبد تيزگرد 

 يكى را بدريا بماهى دهد يكى را همى تاج شاهى دهد 
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 نه آرام و خورد و نه جاى نهفت يكى را برهنه سر و پاى و سفت 

 بپوشد بديبا و خّز و حرير يكى را دهد نوشه و شهد و شير 

 بتاريك دام هالك اندرند سر انجام هر دو بخاك اندرند 

 نبودى و را روز ننگ و نبرد اگر خود نزادى خردمند مرد 

 اگر كه بدى مرد اگر مه بدى نديدى جهان از بنه به بدى 

 بخواننده آگاهى نو بريم كنون رنج در كار خسرو بريم 
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 درخت بلند از برش سايه دار همى بود خسرو بران مرغزار

 بنان آمد آن پادشا را نياز چو بگذشت نيمى ز روز دراز

 شهريار ۀكه نشناختى چهر بباغ اندرون بد يكى پايكار

 كه شاخى گهر زين كمر بازكش پرستنده را گفت خورشيد فش

 ز هر گونه مهره بسى برده رنج بران شاخ بر مهره زّر پنج

 تا كت آيد بكار هاكه اين مهره چنين گفت با باغبان شهريار

 جايى گذر راهدگر نان و بى گوشت خر يىببازار شو بهره

 درم بد كسى را كه بودى بكار مر آن گوهرانرا بها سى هزار

 بدان شاخ زرين ازو خواست نان سوى نانبا شد سبك باغبان

 ندانم نيارمت كردن رها بدو نانوا گفت كاين را بها

 كه اين را بها كن بدانش بكوش ببردند هر دو بگوهر فروش

 بدو گفت كاين را كه يارد خريد را بديد هاچو داننده آن مهره

 برين گونه هر سال صد نو بدى گنج خسرو بدىچنين شاخ در 

 اىگر از بنده خفته ببريده اىتو اين گوهران از كه دزديده 

 ابا گوهر و زّر و با كار كرد سوى زاد فرخ شدند آن سه مرد

 سوى شهريار نو اندر كشيد چو آن گوهران زاد فرخ بديد

 بريده يكى شاخ زّرين كمر بشيروى بنمود زان سان گهر

 كه گر زين خداوند گوهر نشان چنين گفت شيروى با باغبان

 

 پادشاهی خسرو پرویز

 خسرو پرویز به دست پسرش شیرویهگرفتار شدن   – 76بخش 
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 همان را كه او باشد از گوهرت نگويى هم اكنون ببرم سرت

 زره پوش مردى كمانى بدست بدو گفت شاها بباغ اندرست

 شهريار ۀبهر چيز مانند بباال چو سرو و برخ چون بهار

 در جوشنستچو خورشيد تابنده  سراسر همه باغ زو روشنست

 يكى بنده در پيش او با كمر فروهشته از شاخ زّرين سپر

 مرا داد و گفتا كز ايدر بپوى بريد اين چنين شاخ گوهر ازوى

 هم اكنون برفتم چو باد از برش ز بازار نان آور و نان خورش

 كه ديدار او در زمانه نوست بدانست شيروى كو خسروست

 چو باد دمان تا لب جويبار ز درگاه رفتند سيصد سوار

 بپژمرد و شمشير كين بركشيد چو خسرو ز دور آن سپه را بديد

 همه بازگشتند گريان ز راه چو روى شهنشاه ديد آن سپاه

 بسى هر كسى داستانى زدند يكايك بر زاد فرخ شدند

 بدان شاه روز بد اكنون نوست كه ما بندگانيم و او خسروست

 چه در باغ باشد چه اندر نبرد باد سردنيارد برو زد كسى 

 ز درگاه او برد چندى سپاه بشد زاد فرخ بنزديك شاه

 فراوان سخن گفت و خسرو شنود چو نزديك او رفت تنها ببود

 زينهارم دهد هابرين كرده بدو گفت اگر شاه بارم دهد

 و گرنه بپويم بسوى نشست بيايم بگويم سخن هرچ هست

 نه پيكار جوى گسارىنه اندوه گفتى بگوى بدو گفت خسرو چه

 كه در كار هشيارتر كن نگاه چنين گفت پس مرد گويا بشاه

 سرانجام سير آيى از كارزار بران نه كه كشتى تو جنگى هزار

 به پيكار تو يك دل و يك تنند همه شهر ايران ترا دشمنند

 مگر كينها بازگردد بمهر بپا تا چه خواهد نمودن سپهر
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 همه بيمم از مردم ناسزاست بدو گفت خسرو كه آرى رواست

 بمن بر مگر كامگارى كنند كه پيش من آيند و خوارى كنند

 دلش بد شد از روزگار كهن چو بشنيد از زاد فرخ سخن

 ز گفتار ايشان بر آشفته بود كه او را ستاره شمر گفته بود

 دور از گروهبدست يكى بنده  كه مرگ تو باشد ميان دو كوه

 نشسته تو اندر ميان دل به بيم يكى كوه زرين يكى كوه سيم

 زمين آهنين بخت پر كين بود زبر آسمان تو زّرين بود

 سپر آسمان زرين منست كنون اين زره چون زمين منست

 كزين گنجها بد دلم چون چراغ دو كوه اين دو گنج نهاده بباغ

 اختر گيتى افروز منكجا  همانا سر آمد كنون روز من

 كه بر تاجها بر بدى نام من كجا آن همه كام و آرام من

 پر از درد شد جان تاريك اوى ببردند پيلى بنزديك اوى

 راهه ز باغش بياورد لشكر ب بر ان كوهه پيل بنشست شاه

 كه اى گنج اگر دشمن خسروى چنين گفت زان پيل بر پهلوى

 كه امروز در دست آهرمنم مكن دوستى نيز با دشمنم

 نهان باش و منماى رويت بكس بسختى نبوديم فريادرس

 كزو هيچ بر بد مكن نيز ياد بدستور فرمود زان پس قباد

 بدان خانه رهنمونش برند بگو تا سوى طيسفونش برند

 نبايد نمايد كس او را گزند آرام ما روز چنده بباشد ب 

 را با سوارى هزارگلينوش  بروبر موكل كند استوار

 شد آن شاه را سال بر سى و هشت چو گردنده گردون بسر بر بگشت

 گه آتش و مرغ بريان و مى كجا ماه آذر بدى روز دى

 آرام بر تخت بنشست شاده ب قباد آمد و تاج بر سر نهاد
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 درم داد يك ساله از گنج شاه ز ايران برو كرد بيعت سپاه

 تو خواهيش ناچيز خوان خواه شاه ماهنبد پادشاهيش جز هفت 

 نبايد كزو چشم دارى وفا چنين است رسم سراى جفا

 


