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شاه اردشيرچو بنشست بر تخت   از ايران برفتند برنا و پير 

بدان تا چگونه سر آيد سخن بسى نامداران گشته كهن  

چنين گفت كاى كارديده گوان زبان برگشاد اردشير جوان  

گشاده زبان باد و يزدان پرست هرانكس كه بر گاه شاهى نشست  

همان از پس فّره و دين رويم بر آيين شاهان پيشين رويم  

يزدان نيكى دهش ياد بادز   همه كار و كردار ما داد باد 

ستمكارگان را بخون دركشيم پرستندگان را همه بر كشيم  

از آرام او هر كسى كام يافت بسى كس بگفتارش آرام يافت  

پيروز خسرو سپردم سپاهه ب كه از داد شادست و شادان ز شاه   

ايران چو باشد چنو پهلوانه ب روشن روان بمانيد شادان و   

 

  

 )شش ماه بود(پادشاهی اردشیر شیروی

 بر تخت نشستن اردشیر شیروی و اندرز کردن به سرداران  – 1بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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نزد گرازه پس آگاهى آمد ب گرم و گدازه كه زو بود خسرو ب   

را ز روم يىگوينده فرستاد كه در خاك شد تاج شيروى شوم   

دوزخ گرفتار باده كه جانش ب  سر دخمه او نگونسار باد 

باغ از گيا يافت خواهد گزنده ب كه دانست هرگز كه سرو بلند  

 نبيند چنو نيز يك شهريار چو خسرو كه چشم و دل روزگار

دهدخوارى ه همه شهر ايران ب چو شيروى را شهريارى دهد  

 بدو شادمان جان برنا و پير چنو رفت شد تاج دار اردشير

 نخواهم كه بر وى رسد باد شهر مرا گر ز ايران رسيد هيچ بهر

بگفتار آن بدتنان شد تباه نبودم من آگه كه پرويز شاه  

ز روم و ز ايران گزيده سران بيايم كنون با سپاهى گران  

پسندش بدين گونه راىكه باشد  ببينيم تا كيست اين كدخداى  

كزان پس نراند ز شاهى سخن چنان بركنم بيخ او را ز بن  

راهه نوندى برافگند پويان ب نزديك پيران ايران سپاهه ب   

پيروز خسرو يكى نامه كرده ب دگرگونه آهنگ بدكامه كرد  

جهانجوى بايد كه بندد ميان كه شد تيره اين تخت ساسانيان  

ساختن يىتوانى مگر چاره ز هر گونه انديشه انداختن   

 جهان را بپردازى از اردشير بجويى بسى يار برنا و پير

شوى ايمن و شاد ز ارام خويش ازان پس بيابى همه كام خويش  

 

 پادشاهی اردشیر شیروی

 ناخوش بودن گراز از پادشاهی اردشیر و چاره او کشته شدن اردشیر به دست پیروز  – 2بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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همى خنجر كينه را خون دهى گر ايدونك اين راز بيرون دهى  

چشمت سياه آورمه كه گيتى ب من از روم چندان سپاه آورم  

ژرفى نگه دار گفتار منه ب مبادا كه خوار آيدت كار من   

 همه پيش و پس راى خودكامه ديد چو پيروز خسرو چنان نامه ديد

كه تا چون كند بد بدان زادشاه دل روشن نامور شد تباه  

 كه گوينده مردى ُبد و يادگير ورا خواندى هر زمان اردشير

بودى وراهمان نيز گنجور  برآساى دستور بودى ورا  

بار يافت گونبيامد شبى تيره مى روشن و چرب گفتار يافت   

ايوان خويش اردشيره نشسته ب  تنى چند با او ز برنا و پير 

تو گفتى ز گردون بر آمد سرش چو پيروز خسرو بيامد برش  

 شد ايوان پر از بانگ رود و سرود بفرمود تا بركشيدند رود

 سپهبد مى يك منى دركشيد چو نيمى شب تيره اندر كشيد

 نماند ايچ رامشگر و يادگير شده مست ياران شاه اردشير

 جز از شاه و پيروز خسرو نماند بدانديش ياران او را براند

لب شاه بگرفت ناگه بدست جفا پيشه از پيش خانه بجست  

 همه كاخ شد پر ز شمشير و تير همى داشت تا شد تباه اردشير

خسرو شدندهمه يار پيروز   اگر نو جهانجوى اگر گو بدند 

نيز با آن دراز يىيكى نامه هيونى برافگند نزد گراز  

نزديك اوىه فرستاده چون شد ب چو خورشيد شد جان تاريك اوى   

كه بر مور و بر پشه بر بست راه بياورد زان بوم چندان سپاه  

سپاهش همه دست شسته بخون همى تاخت چون باد تا طيسفون  

نبد خود دران شهر مردم بسى ز لشكر نيارست دم زد كسى  

 


