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 مذه روز ارد بماه سفندار چو بگذشت زو شاه شد يزدگرد

 چو از گردش روز برگشت سير مرد دلير گوىگفت آن سخنچه 

 نگشتى سپهر بلند از برم كه بارى نزادى مرا مادرم

 چه گويم جز از خامشى نيست روى پرگار تنگ و ميان دو گوىه ب

 نماند همى بر كسى بر دراز نه روز بزرگى نه روز نياز

 ندارد كسى آلت داورى زمانه زمانيست چون بنگرى

 ز تيمار گيتى مبر هيچ نام پيماى جامه بياراى خوان و ب

 سرانجام خاكست بالين تو اگر چرخ گردان كشد زين تو

 بس ايمن مشو بر سپهر بلند دلت را بتيمار چندين مبند

 كند نيازىچنان دان كه از بى كه با پيل و با شير او بازى كند

 چندين منازدرازست گفتار  شوى او بماند دراز جانتو بى

 چو پرويز با تخت و افسر نه اى تو از آفريدون فزونتر نه اى

 چه كرد اين برافراخته هفت گرد ژرفى نگه كن كه با يزدگرده ب

 كاله بزرگى بسر بر نهاد چو بر خسروى گاه بنشست شاد

 منم پاك فرزند نوشين روان چنين گفت كز دور چرخ روان

 خور و خوشه و برج ماهى مراست پدر بر پدر پادشاهى مراست

 نيازارم آن را كه مهتر بود بزرگى دهم هرك كهتر بود

 همان رزم و تندى و مردانگى نجويم بزرگى و فرزانگى

 

 پادشاهی یزدگرد 

 پادشاهی یزدگرد شانزده سال بود  – 1بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  2
 

 
 

 

 نه گنج و نه ديهيم شاهى نه تخت كه بر كس نماند همى زور و بخت

 بينداز كام و بر افراز نام همى نام جاويد بايد نه كام

 همى ماه و خورشيد بر سر گذشت تا سال شد بر دو هشت برين گونه
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 ز شاه فرستاد تا جنگ جويد عمر سعد وّقاس را با سپاه

 ز هر سو سپاه اندر آورد گرد چو آگاه شد زان سخن يزدگرد

 بپيمايد و بركشد با سپاه بفرمود تا پور هرمزد راه

 خردمند و گرد و جهاندار بود كه رستم بدش نام و بيدار بود

 بگفتار موبد نهاده دو گوش ستاره شمر بود و بسيار هوش

 كه بودند بيدار و گردهرانكس  برفت و گرانمايگان را ببرد

 همى رزم جستند در قادسى برين گونه تا ماه بگذشت سى

 سپه يك ز ديگر نه برگاشت روى بسى كشته شد لشكر از هر دو سوى 

 ستاره شمر بود و با داد و مهر بدانست رستم شمار سپهر

 ره آب شاهان بدين جوى نيست همى گفت كاين رزم را روى نيست

 ز روز بال دست بر سر گرفت و اختر گرفتبياورد صاّلب 

 نوشت و سخنها همه ياد كرد درده يكى نامه سوى برادر ب

 كزو ديد نيك و بد روزگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 پژوهنده مردم شود بدگمان دگر گفت كز گردش آسمان

 ازيرا گرفتار آهرمنم گنهكار تر در زمانه منم

 نه هنگام پيروزى و فّرهيست تهيست كه اين خانه از پادشاهى

 كزين جنگ ما را بد آيد شتاب ز چارم همى بنگرد آفتاب

 نشايد گذشتن ز چرخ بلند ما را گزند ستز بهرام و زهره

 

 پادشاهی یزدگرد

 تاختن سعد وقاص به ایران و فرستادن یزدگرد رستم را به جنگ او   – 2بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 برج دو پيكر شدسته عطارد ب همان تير و كيوان برابر شدست

 همى سير گردد دل از جان خويش چنين است و كارى بزرگست پيش 

 و ز ان خامشى برگزينم همى همه بودنيها ببينم همى

 ز ساسانيان نيز بريان شدم بر ايرانيان زار و گريان شدم

 دريغ اين بزرگى و اين فر و بخت دريغ اين سر و تاج و اين داد و تخت

 ستاره نگردد مگر بر زيان كزين پس شكست آيد از تازيان

 گيتى كسى نشمرد ۀكزين تخم برين ساليان چار صد بگذرد

 سخن رفت هر گونه بر انجمن منه از يشان فرستاده آمد ب

 زمين را ببخشيم با شهريار كه از قادسى تا لب رودبار

 شهرى كجا هست بازار گاهه ب و زان سو يكى برگشاييم راه

 ازين پس فزونى نجوييم نيز بدان تا خريم و فروشيم چيز

 نجوييم ديهيم كنداوران پذيريم ما ساو و باژ گران

 گر از ما بخواهد گروگان بريم شهنشاه را نيز فرمان بريم

 جز از گردش كّژ پرگار نيست چنين است گفتار و كردار نيست

 كه كشته شود صد هژبر دمان برين نيز جنگى بود هر زمان

 بگفتار ايشان همى ننگرند جنگ اندرنده بزرگان كه با من ب

 بجنگ اند با كيش آهرمنى و چون ارمنى چو ميروى طبرى

 كه گوپال دارند و گرز گران چو كلبوى سورى و اين مهتران

 به ايران و مازندران بر چيند همى سر فرازند كايشان كيند

 شمشير بايد ستده گرز و به ب اگر مرز و راهست اگر نيك و بد

 آوريمبريشان جهان تنگ و تار  بكوشيم و مردى بكار آوريم

 مهره دگرگونه تر گشت بر ما ب نداند كسى راز گردان سپهر

 بپرداز و برساز با مهتران چو نامه بخوانى خرد را مران
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 پرستنده و جامه برنشست همه گرد كن خواسته هرچ هست

 بجاى بزرگان و آزادگان همى تاز تا آذرآبادگان

 گشسپ ببر سوى گنجور آذر هميدون گله هرچ دارى ز اسپ

 هر آن كس كه آيند زنهار خواه ز زابلستان گر ز ايران سپاه

 نگه كن بدين گرد گردان سپهر بدار و بپوش و بياراى مهر

 زمانى فرازست و روزى نشيب ازو شادمانى و زو در نهيب

 نبيند همانا مرا نيز روى مادر بگوىه سخن هرچ گفتم ب

 گيتى نژنده نباشد ب بدان تا درودش ده از ما و بسيار پند

 مباش اندرين كار غمگين بسى گر از من َبد آگاهى آرد كسى

 كسى كو نهد گنج با دست رنج چنان دان كه اندر سراى سپنج

 از ان رنج او ديگرى برخورد چو گاه آيدش زين جهان بگذرد

 بپرداز دل زين سپنجى سراى يزدان پرستان گراىه هميشه ب

 نبيند مرا زين سپس شهريار اندرون روزگارتنگ ه كه آمد ب

 اگر پير اگر مرد برنا بود ما بود ۀتو با هر كه از دود

 شب تيره او را ستايش كنيد همه پيش يزدان نيايش كنيد

 فردا ممانيد چيزه ز خوردن ب بكوشيد و بخشنده باشيد نيز

 رنج و غم و شوربختى درمه ب سختى درمه كه من با سپاهى ب

 خوشا باد نوشين ايران زمين رهايى نيابم سرانجام ازين

 تو گنج و تن و جان گرامى مدار چو گيتى شود تنگ بر شهريار

 نماندست جز شهريار بلند نامدار ارجمند ۀكزين تخم

 و نيستمان يادگارگيتى جزه ب ز كوشش مكن هيچ سستى بكار

 خمه كسكزين پس نبينند زين ت ز ساسانيان يادگار اوست بس

 باده كه خواهد شد اين تخت شاهى ب دريغ اين سر و تاج و اين مهر و داد
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 تيمار باشه ز بهر تن شه ب باش آزارتو پدرود باش و بى

 شمشير بسپار پرخاش جوىه ب گر او را بد آيد تو شو پيش اوى

 همه نام بو بكر و عّمر كنند چو با تخت منبر برابر كنند

 نشيبى درازست پيش فراز رنجهاى درازتبه گردد اين 

 ز اختر همه تازيان راست بهر نه تخت و نه ديهيم بينى نه شهر

 شود ناسزا شاِه گردن فراز روز درازه چو روز اندر آيد ب

 ز ديبا نهند از بر سر كاله بپوشد از يشان گروهى سياه

 درفشنه گوهر نه افسر نه بر سر  نه تخت و نه تاج و نه زرينه كفش

 بداد و ببخشش همى ننگرد برنجد يكى ديگرى بر خورد

 نهفته كسى را خروشان كند)؟( شب آيد يكى چشمه رخشان كند

 كمر بر ميان و كله بر سرست)؟( روزشان ديگرست ۀستانند

 گرامى شود كژى و كاستى ز پيمان بگردند و ز راستى

 گوى سوار آنك الف آرد و گفت و پياده شود مردم جنگجوى

 بره نژاد و هنر كمتر آيد ب هنركشاورز جنگى شود بى

 ز نفرين ندانند باز آفرين ربايد همى اين از ان آن ازين

 دل شاهشان سنگ خارا شود نهان بدتر از آشكارا شود

 پسر بر پدر هم چنين چاره گر بدانديش گردد پدر بر پسر

 بكارنژاد و بزرگى نيايد  شهريار هنربى ۀشود بند

 روان و زبانها شود پر جفا گيتى كسى را نماند وفاه ب

 نژادى پديد آيد اندر ميان از ايران و ز ترك و ز تازيان

 سخنها بكردار بازى بود نه دهقان نه ترك و نه تازى بود

 دشمن دهنده بميرند و كوشش ب همه گنجها زير دامن نهند

 كه آيد بكامبكوشد ازين تا  بود دانشومند و زاهد بنام



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  7
 

 
 

 

 كه شادى بهنگام بهرام گور چنان فاش گردد غم و رنج و شور

 ورزش و ساز دام ۀهمه چار نه جشن و نه رامش نه كوشش نه كام

 خورش كشك و پوشش گليم آورد پدر با پسر كين سيم آورد

 بجويند و دين اندر آرند پيش زيان كسان از پى سود خويش

 نيارند هنگام رامش نبيد پديدنباشد بهار و زمستان 

 كسى سوى آزادگى ننگرد چو بسيار ازين داستان بگذرد

 شود روزگار مهان كاسته بريزند خون از پى خواسته

 دهن خشك و لبها شده الژورد دل من پر از خون شد و روى زرد

 چنين تيره شد بخت ساسانيان كه تا من شدم پهلوان از ميان

 دژم گشت و ز ما ببّريد مهر گشت گردان سپهر وفاچنين بى

 همى بر برهنه نيايد بكار مرا تيز پيكان آهن گذار

 آورد زان زخم سيره نگشتى ب همان تيغ كز گردن پيل و شير

 ز دانش زيان آمدم بر زيان نبّرد همى پوست بر تازيان

 نيك و بد نيستى ۀگر انديش مرا كاشكى اين خرد نيستى

 درشتند و بر تازيان دشمنند كه در قادسى با منندبزرگان 

 ز دشمن زمين رود جيحون شود گمانند كاين بيش بيرون شود

 ندانند كاين رنج كوتاه نيست ز راز سپهرى كس آگاه نيست

 چه سود آيد از رنج و ز كارزار بگذرد روزگار ىاچو بر تخمه

 شاد بادتو ه دل شاه ايران ب ترا اى برادر تن آباد باد

 كفن جوشن و خون كاله منست كه اين قادسى گورگاه منست

 درد من اندر مبنده تو دل را ب چنين است راز سپهر بلند

 فدى كن تن خويش در كارزار دو ديده ز شاه جهان بر مدار

 چو گردون گردان كند دشمنى كه زود آيد اين روز آهرمنى
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 پوينده با آفرين باد جفتكه  مهر اندر آورد گفتع چو نامه ب

 بگويد جزين هرچ اندر خورد كه اين نامه نزد برادر برد

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  9
 

 
 

 

 سعدنزديك ه فرستاد تازان ب نيز چون برق و رعد ایفرستاده

 نويسنده بنوشت تابان چو شيد بر حرير سپيد يىيكى نامه

 جهان پهلوان رستم نيك خواه بعنوان بر از پور هرمزد شاه

 جهان كرده بر خويشتن تار و تنگ سوى سعد وّقاص جوينده جنگ

 ببايد كه باشيم با بيم و باك سر نامه گفت از جهاندار پاك

 پادشاهيش دادست و مهرهمه  كزويست بر پاى گردان سپهر

 كه زيباى تاجست و تخت و نگين ازو باد بر شهريار آفرين

 خداوند شمشير و تاج بلند كه دارد بفّر اهرمن را ببند

 زاربه بيهوده اين رنج و اين كار پيش آمد اين ناپسنديده كاره ب

 چه مردى و آيين و راه تو چيست بمن بازگوى آنك شاه تو كيست

 برهنه سپهبد برهنه سپاه جويى همى دستگاه نزد كهه ب

 نه پيل و نه تخت و نه بار و بنه بنانى تو سيرى و هم گرسنه

 كه تاج و نگين بهر ديگر كس است ايران ترا زندگانى بس استه ب

 پدر بر پدر نامبردار شاه كه با پيل و گنجست و با فر و جاه

 بر زمين شاه نيستباالى او ه ب بديدار او بر فلك ماه نيست

 گشاده لب و سيم دندان شود هرانگه كه در بزم خندان شود

 كه بر گنج او زان نيايد زيان ببخشد بهاى سر تازيان

 كه با زنگ زّرند و با گوشوار سگ و يوز و بازش ده و دو هزار

 

 پادشاهی یزدگرد

 نامه رستم به سعد وقاص  – 3بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  11
 

 
 

 

 نيابند خورد از كران تا كران بسالى همه دشت نيزه وران

 تگه كه در دشت نخچير گيرد ب سگه يوز و به كه او را ببايد ب

 كه شاه آن بچيزى همى نشمرد سگ و يوز او بيشتر زان خورد

 ز راه خرد مهر و آزرم نيست شما را بديده درون شرم نيست

 چنين تاج و تخت آمدت آرزوى بدان چهره و زاد و آن مهر و خوى

 همىسخن بر گزافه نگويى  جهان گر بر اندازه جويى همى

 جهان ديده و گرد و زيبا فرست سخن گوى مردى بر ما فرست

 تخت كيان رهنماى تو كيسته ب بدان تا بگويد كه راى تو چيست

 بخواهيم ازو هرچ خواهى بخواه سوارى فرستيم نزديك شاه

 كه فرجام كار انده آيد بروى تو جنگ چنان پادشاهى مجوى

 داد او پير گردد جوانكه با  نبيره جهاندار نوشين روان

 زمانه ندارد چنو يادگار پدر بر پدر شاه و خود شهريار

 مشو بدگمان اندر آيين خويش جهانى مكن پر ز نفرين خويش

 نجويد خداوند فرهنگ و داد تخت كيان تا نباشد نژاده ب

 بنده مكن چشم و گوش و خرد را ب پندمند ۀنگه كن بدين نام

 به پيروز شاپور فرخ نژاد آمد بدادمهر اندر ه چو نامه ب

 از ايران بزرگان روشن روان بر سعد وقاص شد پهلوان

 سپرهاى زّرين و زّرين كمر همه غرقه در جوشن و سيم و زر
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 پذيره شدش با سپاهى چو گرد چو بشنيد سعد آن گرانمايه مرد

 بپرسيد سعد از تن پهلوان فرود آوريدندش اندر زمان

 ز ساالر بيدار و ز كشورش هم از شاه و دستور و ز لشكرش

 كه ما نيزه و تيغ داريم جفت ردا زير پيروز بفگند و گفت

 زّر و ز سيم و ز خواب و ز خوردز  ز ديبا نگويند مردان مرد

 سخنهاى رستم همى كرد ياد گرانمايه پيروز نامه بداد

 دران گفتن نامه خيره بماند سخنهاش بشنيد و نامه بخواند

 پديدار كرد اندر و خوب و زشت تازى يكى نامه پاسخ نوشته ب

 ز گفتار پيغمبر هاشمى ز جّنى سخن گفت و ز آدمى

 ز تأييد و ز رسمهاى جديد وعد و وعيدز توحيد و قرآن و 

 ز فردوس و ز حور و ز جوى شير ز قطران و ز آتش و ز مهرير

 درخت بهشت و مى و انگبين ز كافور منشور و ماء معين

 دو عالم بشاهى و شادى و راست اگر شاه بپذيرد اين دين راست

 همه ساله با بوى و رنگ و نگار همان تاج دارد همان گوشوار

 تنش چون گالب مصّعد بود شفيع از گناهش محّمد بود

 باغ بال كينه كشته نبايد ب بكارى كه پاداش يابى بهشت

 چنين باغ و ميدان و ايوان و كاخ تن يزدگرد و جهان فراخ

 َنخّرم بديدار يك موى حور همه تخت گاه و همه جشن و سور

 

 پادشاهی یزدگرد

 پاسخ نامه رستم از سعد وقاص  – 4بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  12
 

 
 

 

 تاج و گنجچنين خيره شد از پى  دو چشم تو اندر سراى سپنج

 بدين يوز و باز و بدين مهر و تاج بس ايمن شدستى برين تخت عاج

 نيرزد دلت را چه دارى بدرد جهانى كجا شربتى آب سرد

 نبيند بجز دوزخ و گور تنگ جنگه هر آنكس كه پيش من آيد ب

 نگر تا چه باشد كنون راى تو بهشتست اگر بگروى جاى تو

 درود محمد همى كرد ياد قرطاس مهر عرب بر نهاده ب

 كه آيد بر رستم پهلوان چو شعبه مغيره بگفت آن زمان

 بيامد بر پهلوان سپاه ز ايران يكى نامدارى ز راه

 نه اسپ و سليح و نه چشمى درست پير و سست يىكه آمد فرستاده

 پديد آمده چاك پيراهنش يكى تيغ باريك بر گردنش

 ديبا سراپرده بركشيدز  چو رستم بگفتار او بنگريد

 سپاه اندر آمد چو مور و ملخ ز زربفت چينى كشيدند نخ

 نشست از برش پهلوان سپاه نهادند زرين يكى زيرگاه

 سواران و مردان روز نبرد بر او از ايرانيان شست مرد

 بپا اندرون كرده زرينه كفش بنفش هاىزر بافته جامهه ب

 پرده آراسته شاهوارسرا  همه طوق داران با گوشوار

 بيامد بران جامه ننهاد پاى باالى پرده سراىه چو شعبه ب

 ز شمشير كرده يكى دستوار همى رفت بر خاك بر خوار خوار

 سوى پهلوان سپه ننگريد نشست از بر خاك و كس را نديد

 دانش روان و تن آباد داره ب بدو گفت رستم كه جان شاد دار

 اگر دين پذيرى شوم شادكام نيك نامبدو گفت شعبه كه اى 

 بروهاش پر چين شد و زرد روى بپيچيد رستم ز گفتار اوى

 سخنها برو كرد خواننده ياد ازو نامه بستد بخواننده داد



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  13
 

 
 

 

 كه نه شهريارى نه ديهيم جوى چنين داد پاسخ كه او را بگوى

 دلت آرزو كرد مر تخت را بخت را اتنديده سر نيزه

 ترا اندرين كار ديدار نيست دانندگان خوار نيستسخن نزد 

 مرا رزم او كردن آسان بدى اگر سعد با تاج ساسان بدى

 چه گوييم كامروز روز بالست وفاستو ليكن بدان كاخترت بى

 بدين كهن گويم از دين نو ترا گر محمد بود پيش رو

 ما درشتبخواهد همى بود با  همان كژ پرگار اين گوژپشت         

 كه جاى سخن نيست روز نبرد تو اكنون بدين خرمى باز گرد

 به از زنده دشمن بدو شادكام بگويش كه در جنگ مردن بنام

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  14
 

 
 

 

 سپاه اندر آمد چو دريا ز جاى بفرمود تا بركشيدند ناى

 همى كّر شد مردم تيز گوش بر آمد يكى ابر و بر شد خروش

 چو آتش پس پرده الژورد سنانهاى الماس در تيره گرد

 زخم اندرون پايداره نيامد ب همى نيزه بر مغفر آبدار

 بسودسر آدمى سم اسپان  سه روز اندر ان جايگه جنگ بود

 هم اسپ گرانمايه از كار زار شد از تشنگى دست گردان ز كار

 دهن خشك و گويا زبان چاك چاك لب رستم از تشنگى شد چو خاك

 گل تر بخوردن گرفت اسپ و مرد چو بريان و گريان شدند از نبرد

 ازين روى رستم و زان روى سعد خروشى بر آمد بكردار رعد

 بيك سو كشيدند ز آوردگاه برفتند هر دو ز قلب سپاه

 زير يكى سرو باال شدنده ب چو از لشكر آن هر دو تنها شدند

 دو ساالر هر دو بدل كينه خواه همى تاختند اندر آوردگاه

 يكى تيغ زد بر سر اسپ سعد خروشى بر آمد ز رستم چو رعد

 جدا شد ازو سعد پرخاشخر چو اسپ نبرد اندر آمد بسر

 بدان تا نمايد بدو رستخيز تيغ تيز بر آهيخت رستم يكى

 ز گرد سپه اين مر انرا نديد همى خواست از تن سرش را بريد

 بزد بر كمر بر سر پالهنگ فرود آمد از پشت زين پلنگ

 بشد سعد پويان بجاى نبرد بپوشيد ديدار رستم ز گرد

 

 پادشاهی یزدگرد

 رزم رستم با سعد وقاص و کشته شدن رستم   – 5بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  15
 

 
 

 

 كه خون اندر آمد ز تارك بروى يكى تيغ زد بر سر ترگ اوى

 جهانجوى تازى بدو چيره شد رستم ز خون تيره شد چو ديدار

 بخاك اندر افگند جنگى تنش دگر تيغ زد بر بر و گردنش

 كسى را سوى پهلوان راه نه سپاه از دو رويه خود آگاه نه

 برفتند تا پيش آوردگاه همى جست مر پهلوان را سپاه

 شمشير چاكه سرا پاى كرده ب بديدندش از دور پر خون و خاك

 بسى نامور كشته شد در ميان هزيمت گرفتند ايرانيان

 پر آمد ز شاهان جهان را قفيز بسى تشنه بر زين بمردند نيز

 راهه شب تيره و روز تازان ب سوى شاه ايران بيامد سپاه

 كه او را سپاه اندر آورد گرد بغداد بود آن زمان يزدگرده ب

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  16
 

 
 

 

 خشمه باروند رود اندر آمد ب فرخ زاد هرمزد با آب چشم

 كه از نيزه داران نماند ايچ گرد كرخ اندر آمد يكى حمله برده ب

 هامون شدنده سوى رزم جستن ب هم آنگه ز بغداد بيرون شدند

 ايرانيانه شكست اندر آمد ب چو برخاست گرد نبرد از ميان 

 پر از گرد با آلت رزمگاه فرخ زاد برگشت و شد نزد شاه

 دو ديده پر از خون و دل پر گداز فرود آمد از باره بردش نماز

 كه گاه كيى را بشولى همى بدو گفت چندين چه مولى همى

 كه با تاج بر تخت شايد نشايد كيان كس جز از تو نماندز تخم 

 ميان جهان چون كنى كار زار توى يك تن و دشمنان صد هزار

 جهانى شود بر تو بر انجمن نارون ۀبرو تا سوى بيش

 جوانى يكى كار بر ساز نو و زان جايگه چون فريدون برو

 پديديكى ديگر انديشه آمد  فرخ زاد گفت و جهانيان شنيد

 بسر بر نهاد آن كيانى كاله دگر روز بر گاه بنشست شاه

 بزرگان و بيدار دل موبدان يكى انجمن كرد با بخردان

 چه داريد ياد از گه باستان چه بينيد گفت اندرين داستان

 نارون ۀگذر كن سوى بيش فرخ زاد گويد كه با انجمن

 تواندسارى همه بندگان ه ب آمل پرستندگان توانده ب

 مردم توان ساخت ننگ و نبرده ب چو لشكر فراوان شود بازگرد

 

 پادشاهی یزدگرد

 یزدگرد با ایرانیان و رفتن سوی خراسانسگالش   – 6بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  17
 

 
 

 

 آواز گفتند كاين نيست روىه ب شما را پسند آيد اين گفت و گوى

 مرا در دل انديشه ديگرست شهنشاه گفت اين سخن در خورست

 بر و بوم آباد و تخت و كاله بزرگان ايران و چندين سپاه

 بزرگى نباشد نه مردى و راى بجاىسر خويش گيرم بمانم 

 يكى داستان زد برين بر پلنگ مرا جنگ دشمن به آيد ز ننگ

 چو پيش آيدت روزگارى درشت بدخواه منماى پشته كه خيره ب

 بد و نيك بايد كه دارد نگاه چنان هم كه كهتر بفرمان شاه

 نماند بجاى و شود سوى گنج رنجه جهاندار بايد كه او را ب

 كه اينست آيين شاهان دين بزرگان برو خواندند آفرين

 چه خواهى و با ما چه پيمان نهى نگه كن كنون تا چه فرمان دهى

 كز انديشه گردد دل من تباه مهان را چنين پاسخ آورد شاه

 ز پيكار دشمن تن آسان شويم همانا كه سوى خراسان شويم

 پهلوانان كنداورستهمه  كزان سو فراوان مرا لشكرست

 بيايند و بر ما كنند آفرين بزرگان و تركان خاقان چين

 كه با دخت فغفور خويشى كنيم بران دوستى نيز بيشى كنيم

 بزرگان و تركان جنگاوران بيارى بيايد سپاهى گران

 ابا لشكر و پيل و هر گونه چيز كنارنگ مروست ماهوى نيز

 آورده دشتبانان ماستبر  كجا پيش كار شبانان ماست

 همان رزم را نيز جوينده بود و را بر كشيدم كه گوينده بود

 كنارنگى و پيل و مردان و مرز را نام داديم و ارز ارزچو بى

 بر آورده بارگاه منست تنستو بى مايهاگر چند بى

 باستان تۀكه بر خواند از گف ز موبد شنيدستم اين داستان

 اىبيهوده آزردهه كه او را ب كن كه بد كرده اىكه پرهيز از ان 



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  18
 

 
 

 

 سر از نيستى بردى اندر سپهر مهره بدان دار اوميد كو را ب

 بدو گفت كاى شاه يزدان پرست فرخ زاد بر هم بزد هر دو دست

 كه اين را يكى داستانست نو بدگوهران بر بس ايمن مشوه ب

 رنگ بيرون كنىبكوشى كز و  كه هر چند بر گوهر افسون كنى

 تو بر بند يزدان نيابى كليد چو پروردگارش چنان آفريد

 ترا جز بزرگى و شاهى مباد از يشان نّبرند رنگ و نژاد

 ازين آزمايش ندارد زيان بدو گفت شاه اى هژبر ژيان

 گرانمايگان برگرفتند راه ببود آن شب و بامداد پگاه

 بر دل آسان گرفتهمه رنجها  ز بغداد راه خراسان گرفت

 برفتند با شاه آزاد مرد بزرگان ايران همه پر ز درد

 مبادا زمان و زمين توكه بى بروبر همى خواندند آفرين

 ز تيمار و ز رفتن شهريار زاره خروشى بر آمد ز لشكر ب

 وگر خويش و پيوند خاقان بدند از يشان هر انكس كه دهقان بدند

 همه ديده چون جويبار آمدند خروشان بر شهريار آمدند

 شاه روىچگونه بود شاد بى كه ما را دل از بوم و آرامگاه

 بمانيم و با تو گزينيم رنج همه بوم آباد و فرزند و گنج

 مبادا كه پيچان شود بخت تو تو تختزمانه نخواهيم بى

 چه بازى كند در دم كارزار همه با تو آييم تا روزگار

 خاك سيه بر نهادند روىه ب گوىبد چربز خاقانيان آنك 

 جهان در پناه تو پنداشتيم كه ما بوم آباد بگذاشتيم

 ز تازى سوى مرز دهقان شويم كنون داغ دل نزد خاقان شويم

 درده چنين گفت با نامداران ب شهنشاه مژگان پر از آب كرد

 ستايش و را در فزايش كنيد يزدان نيايش كنيده كه يك سر ب



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  19
 

 
 

 

 شود تيزى تازيان اندكى مگر باز بينم شما را يكى

 همان از پدر يادگار منيد همه پاك پروردگار منيد

 بد يارمنده مباشيد با من ب نخواهيم كه آيد شما را گزند

 مهره ازين سو كنون بر كه گردد ب ببينيم تا گرد گردان سپهر

 گذر نيست با گردش و راى او شما ساز گيريد با پاى او

 ايران زمينه چنين گفت كاكنون ب بازارگانان چينه و زان پس ب

 بدين سود جستن سر آيد زيان مباشيد يك چند كز تازيان

 ز تيمار با ناله و با خروش ازو بازگشتند با درد و جوش

 ز ايران جهان ديدگان را بخواند فرخ زاد هرمزد لشكر براند

 پيش اندرون با سپاهه سپهبد ب همى رفت با ناله و درد شاه

 بر آسود يك چند با رود و مى رىه منزل بيامد به چو منزل ب

 همى بود يك تا چند ناشاد و شاد ز رى سوى گرگان بيامد چو باد

 پر آژنگ رخسار و دل نادرست ز گرگان بيامد سوى راه بست

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 دل آگنده بودش همه برفشاند دبير جهان ديده را پيش خواند

 ماهوى سورى كنارنگ مروه ب جهاندار چون كرد آهنگ مرو

 پر از آرزو دل پر از آب چشم يكى نامه بنوشت با درد و خشم

 خداوند دانا و پروردگار نخست آفرين كرد بر كردگار

 خداوند پيل و خداوند مور خداوند گردنده بهرام و هور

 نيزه كه آموزگارش نبايد ب كند چون بخواهد ز ناچيز چيز

 و زين پادشاهى بشد رنگ و بوى روىه بگفت آنك ما را چه آمد ب

 جهان گشت تنگز تيمار بر ما  ز رستم كجا كشته شد روز جنگ

 نه بوم و نژاد و نه دانش نه كام بدست يكى سعد وقاص نام

 پيش اندرسته همين زاغ پيسه ب كنون تا در طيسفون لشكرست

 سپه را برين بر هم آواز كن تو با لشكرت رزم را ساز كن

 نزد تو اى پاك و راده بيايم ب من اينك پس نامه برسان باد

 گزين كرد بينا دل و راى زن ديگر از انجمن ۀفرستاد

 

  

 پادشاهی یزدگرد

 مرزیانان خراساننامه یزدگرد به ماهوی سوری و به   – 7بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  21
 

 
 

 

 پر از خون دل و روى چون سندروس طوسه يكى نامه بنوشت ديگر ب

 كزو ديد نيرو و بخت و هنر نخست آفرين كرد بر دادگر

 خداوند ديهيم شاهنشهى خداوند پيروزى و فرهى

 بخشكى چو پيل و نهنگ اندر آب پى پشه تا پّر و چنگ عقاب

 او نشمرد رأىدم خويش بى ز پيمان و فرمان او نگذرد

 پدر نامور شهريار سترگ ز شاه جهان يزدگرد بزرگ

 نگهبان جنبنده و بوم و بر سپهدار يزدان پيروزگر

 كه از تاج دارند از اختر سپاس بزرگان يزدان شناسز تخم 

 فروزنده تاج و تخت و نگين كزيشان شد آباد روى زمين

 كه با فّر و برزند و با داد و راه سوى مرزبانان با گنج و گاه

 كالت از دگر دست و ديگر گروه شميران و رويين دژ و را به كوه

 از بد روزگار گزندشما بى نگهبان ما باد پروردگار

 مه پيكار آهرمن پر گزند مبادا گزند سپهر بلند

 خنيده شد اندر جهان اين نشان همانا شنيدند گردنكشان

 دل ما پر آزرم و مهرست و داد كه بر كار زارى و مرد نژاد

 فزونست نزديك شاهان ز گنج بويژه نژاد شما را كه رنج

 ديهيم ما سركشيدز فرمان  چو بهرام چوبينه آمد پديد

 بپيچيد و ز باغ و ميدان و كاخ شما را دل از شهرهاى فراخ

 

 پادشاهی یزدگرد

 نامه دیگر یزدگرد  – 8بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  22
 

 
 

 

 كده ساختيد از نهيب گزند برين باستان راغ و كوه بلند

 كام دل ما شود روزگاره ب گر ايدونك نيرو دهد كردگار

 برين پيش دستى نيايش كنيم ز پاداش نيكى فزايش كنيم

 ما را چه آمد ز اختر بسركه  همانا كه آمد شما را خبر

 بهرگانز دانايى و شرم بى ازين مار خوار اهرمن چهرگان

 اده بهمى داد خواهند گيتى ب نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد

 خاك اندر آگنده شده بسى سر ب بسى گنج و گوهر پراگنده شد

 كه آيد بدين پادشاهى گزند چنين گشت پرگار چرخ بلند

 نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ و رنگ آبساران بىازين زاغ 

 كزين تخت بپراگند رنگ و آب كه نوشين روان ديده بود اين بخواب

 هيونان مست و گسسته مهار چنان ديد كز تازيان صد هزار

 نماندى برين بوم و بر تار و پود اروند روده گذر يافتندى ب

 چرخ زحل بر شدى تيره دوده ب ايران و بابل نه كشت و دروده ب

 شدى تيره نوروز و جشن سده آتشكدهه هم آتش بمردى ب

 ميدان او يك سرهه فتادى ب از ايوان شاه جهان كنگره

 ز ما بخت گردن بخواهد كشيد كنون خواب را پاسخ آمد پديد

 فرومايه را بخت گردد بلند شود خوار هر كس كه هست ارجمند

 گزند آشكارا و خوبى نهان جهانپراگنده گردد بدى در 

 يىپديد آيد و زشت پتياره يىهر كشورى در ستمگارهه ب

 همى روشنايى بخواهد پريد نشان شب تيره آمد پديد

 همه پهلوانان پاكيزه راى كنون ما بدستورى رهنماى

 بر مرزبانان ديهيم جوى بسوى خراسان نهاديم روى

 بدين راى نااستوار چه گويد ببينيم تا گردش روزگار
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 بدين سو كشيديم پيالن و كوس پس اكنون ز بهر كنارنگ طوس

 به پيوستگى نيز هم دوستست فرخ زاد با ما ز يك پوستست

 سوى جنگ دشمن نهادست روى او كنون رزمجوى ستالتونيهه ب

 بر ما بيامد بدين بارگاه كنون كشمگان پور آن رزمخواه

 هم از بندگى هم ز بايستگى شايستگىبگفت آنچ آمد ز 

 بلندى و پستى و غار و نهفت شنيديم زين مرزها هرچ گفت

 دگر الژوردين ز بهر بنه دژ گنبدين كوه تا خرمنه

 ز خوبى نمود انچ بودش بدل ز هر گونه بنمود آن دلگسل

 پژوهنده شد كارها پيش و پس هر جاى كسه وزين جايگه شد ب

 برين تنگ دژها نشايد نشست گشن ما را كه هستچنين لشكرى 

 همه پهلوانان شدند انجمن نشستيم و گفتيم با راى زن

 سرانجام يك سر برين ساختيم ز هر گونه گفتيم و انداختيم

 همان جامه روم و كشمير و چين كه از تاج و ز تخت و مهر و نگين

 هرچ هست ز روم و ز طايف همه ز پر مايه چيزى كه آمد بدست

 ز افگند نيست گر از پوشش است ار همان هرچه از ما پراگند نيست

 ز چيزى كه آن را نشايد كشيد ز زرينه و جامه نابريد

 كه ما را بيايد بروبر نياز هم از خوردنيها ز هر گونه ساز

 كه رنج آورد تا كه آيد بكار ز گاوان گردون كشان چل هزار

 باره خوشه درون گندم آرد به ب هزار خروار زان پس ده و دوه ب

 بيارد يكى موبد كار دان همان ارزن و پسته و ناردن

 هيونان بختى بيارند بار شتروار زين هر يكى ده هزار

 بيارند تا بر چه گردد فلك همان گاوگردون هزار از نمك

 بود سخته و راست كرده شمار ز خرما هزار و ز شّكر هزار
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 دژها كشند آن همه يك سرهه ب انگبين كندرهده و دو هزار 

 كاره بيارند آن را كه آيد ب نمك خورده سرپوست چون چل هزار

 بيارند بر بارها تا دو ماه شتروار سيصد ز زربفت شاه

 ز گاه شميران و از را به كوه بيايد يكى موبدى با گروه

 بزرگان كه اند از كنارنگيان بديدار پيران و فرهنگيان

 يكى نامه گنجور ما را دهند دژها نهنده دو روز نامه به ب

 بزرگان كه باشند زان انجمن دگر خود بدارند با خويشتن

 ز ترك و ز تازى نيايد گزند همانا بران راغ و كوه بلند

 يكى دست باشد بر ما بزرگ شما را بدين روزگار سترگ

 گنجور ماه بفرمايد اكنون ب هنرمند گوينده دستور ما

 فرستد ورا پارسى جامه پنج رنجه كه هر كس كه اين را ندارد ب

 بيابند فرجام زين كار بر زره يكى خوب سربند پيكر ب

 بيابد ز گنجور ما چل درم بدين روزگار تباه و دژم

 يكى زين درمها گرايد بدست سنگ كسى كو بود زير دسته ب

 بانگه نبشته بخواند ب بيارد از ان شست بر سر شش و چار دانگ

 كزويست اميد و زو ترس و باك يك روى بر نام يزدان پاكه ب

 زمين بارور گشته از مهر ما دگر پيكرش افسر و چهر ما

 دو جشن بزرگست و با خواستست نوروز و مهر آن هم آراستسته ب

 كسى كو ز ديهيم ما ياد كرد درود جهان بر كم آزار مرد

 كف نامه شهرياره بيامد ب نامجوى سواربلند اخترى 
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 طوسه ز بست و نشاپور شد تا ب و زان جايگه بركشيدند كوس

 كه تا مرز طوس اندر آمد سپاه ماهوى سورى ز شاهخبر يافت 

 همه نيزه داران جوشن وران پذيره شدش با سپاهى گران

 درفش بزرگى و چندان سپاه چو پيدا شد آن فر و اورند شاه

 بران كهترى بندگيها فزود پياده شد از باره ماهوى زود

 شرمدو ديده پر از آب كرده ز  همى رفت نرم از بر خاك گرم

 همى بود پيشش زمانى دراز زمين را ببوسيد و بردش نماز

 سپاهى بران سان رده بركشيد فرخ زاد چون روى ماهوى ديد

 بروبر بسى پندها كرد ياد ز ماهوى سورى دلش گشت شاد

 سپردم ترا تا ببندى ميان كه اين شاه را از نژاد كيان

 بر نهدوگر خود سپاسى برو  نبايد كه بادى برو برجهد

 ندانم كه كى بينم اين تاج كى مرا رفت بايد همى سوى رى

 شد از جنگ آن نيزه داران تباه آوردگاهه كه چون من فراوان ب

 نه گوش خردمند هرگز شنود گيتى نبوده چو رستم سوارى ب

 من بر چنين روز برگشته شده ب بدست يكى زاغ سر كشته شد

 سيه زاغ را درد پيكان دهاد كه يزدان ورا جاى نيكان دهاد

 مرا شاه چشمست و روشن روان بدو گفت ماهوى كاى پهلوان

 سپهر ترا شهريار ترا پذيرفتم اين زينهار ترا

 

 پادشاهی یزدگرد

 رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن ماهوی سوری او را   – 9بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 سوى رى بيامد بفرمان شاه فرخ زاد هرمزد زان جايگاه

 جدا شد ز مغز بدانديش مهر برين نيز بگذشت چندى سپهر

 آيين و خوىه دگر گونه تر شد ب شبان را همى تخت كرد آرزوى

 پرستيدن شاه دشوار كرد تن خويش يك چند بيمار كرد
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 نژادش ز طرخان و بيژن بنام پهلوان بود گسترده كاميكى 

 بران مرز چنديش پيوند بود شهر سمرقند بوده نشستش ب

 ازو نزد بيژن يكى نامه شد چو ماهوى بدبخت خودكامه شد

 يكى رزم پيش آمدت سودمند گزندكه اى پهلوان زاده بى

 افسرستابا تاج و گاهست و با  كه شاه جهان با سپاه ايدرست

 همان گنج و چتر سياهش تراست گر آيى سر و تاج و گاهش تراست

 جهان پيش ماهوى خودكامه ديد چو بيژن نگه كرد و آن نامه ديد

 چه دارى بياد اندرين داستان بدستور گفت اى سر راستان

 برانم شود كارم ايدر تباه بيارى ماهوى گر من سپاه

 خواند و چاپلوس منشبى مرا بمن بر كند شاه چينى فسوس

 همى ترسد از روز ننگ و نبرد و گر نه كنم گويد از بيم كرد

 كه اى شير دل مرد پرخاش جوى چنين داد دستور پاسخ بدوى

 يارى ماهوى و باز آمدنه ب از ايدر ترا ننگ باشد شدن

 بيارى شود سوى آن رزمگاه برسام فرماى تا با سپاهه ب

 سبكسار خواند ترا مرد سنگ سوى جنگبگفتار سورى شوى 

 مرا خود نجنبيد بايد ز جاى چنين گفت بيژن كه اينست راى

 نبرده سواران خنجرگزار برسام فرمود تا ده هزاره ب

 چنگ آورده مگر گنج ايران ب مرو اندرون ساز جنگ آورده ب

 

 پادشاهی یزدگرد

 برانگیختن ماهوی سوری بیژن را به جنگ یزدگرد و گریختن شاه در آسیاب  – 11بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  28
 

 
 

 

 بيامد بيك هفته تا شهر مرو سپاه از بخارا چو پّران تذرو

 ازان مرز برخاست آواز كوس تيره هنگام بانگ خروسشب 

 كه ماهوى سوريش بد خواه بود جهاندار زين خود نه آگاه بود

 سوارى سوى خسرو آمد دوان شبگير گاه سپيده دمانه ب

 ز تركان كنون بر چه رايست شاه كه ماهوى گويد كه آمد سپاه

 زمينسپاهش همى بر نتابد  سپهدار خانست و فغفور چين

 شد از گرد گيتى سراسر سياه بر آشفت و جوشن بپوشيد شاه

 بزد دست و تيغ از ميان بركشيد چو نيروى پرخاش تركان بديد

 زمين شد بكردار درياى نيل پيش سپاه اندر آمد چو پيله ب

 پس پشت او در نماند ايچ گرد چو بر لشكر ترك بر حمله برد

 سوارانش بگذاشتندميان  همه پشت بر تاجور گاشتند

 بدانست نيرنگ او در نهان چو برگشت ماهوى شاه جهان

 كه او ماند اندر ميان سپاه چنين بود ماهوى را راى و راه

 پاى و ركيبه تيغ و به همى زد ب شهنشاه در جنگ شد ناشكيب

 چو بيچاره تر گشت بنمود پشت فراوان ازان نامداران بكشت

 يكى كابلى تيغ در مشت اوى پشت اوىز تركان بسى بود در 

 يكى آسيا بد بر آن آب زرق همى تاخت جوشان چو از ابر برق

 ز بدخواه در آسيا شد نهان فرود آمد از باره شاه جهان

 همه زرق ازو شد پر از گفت و گوى سواران بجستن نهادند روى

 همان گرز و شمشير زّرين نيام ازو بازماند اسپ زّرين ستام

 ازان باره و ساز جوشان شدند بجستنش تركان خروشان شدند

 نشست از بر خشك لختى گيا نهان گشته در خانه آسيا

 فرازش بلند و نشيبش نشيب چنين است رسم سراى فريب
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 بگردون كشيدى فلك تخت اوى بدانگه كه بيدار بد بخت اوى

 ز نوشش فراوان فزون بود زهر كنون آسيايى بيامدش بهر

 كه هزمان بگوش آيد آواز كوس چه بندى دل اندر سراى فسوس

 گور تخت ۀنبينى بجز دخم خروشى برآيد كه بربند رخت

 همى بود تا بركشيد آفتاب دهان ناچريده دو ديده پر آب

 بپشت اندرون بار و لختى گيا گشاد آسيابان در آسيا

 تاج و نه كامنه تخت و نه گنج و نه  بود خسرو بنام يىفرومايه

 بكارى جزين خود نپرداختى خور خويش زان آسيا ساختى

 نشسته بران سنگ چون مستمند گوى ديد برسان سرو بلند

 درفشان ز ديباى چينى برش يكى افسرى خسروى بر سرش

 ز خوشاب و زر آستين قباى پيكر يكى كفش زرين بپاىه ب 

 نام يزدان بخواندبدان خيرگى  نگه كرد خسرو بدو خيره ماند

 برين آسيا چون رسيدى تو گوى بدو گفت كاى شاه خورشيد روى

 پر از گندم و خاك و چندى گيا چه جاى نشستت بود آسيا

 كه چون تو نبيند همانا سپهر چه مردى بدين فر و اين برز و چهر

 هزيمت گرفتم ز توران سپاه از ايرانيانم بدو گفت شاه

 كه جز تنگ دستى مرا نيست جفت تشوير گفته بدو آسيابان ب

 جويبار ۀرين ناسزا ترّ و اگر نان كشكينت آيد بكار

 خروشان بود مردم تنگ دست بيارم جزين نيز چيزى كه هست

 نبود ايچ پردازش خوان و بزم سه روز شاه جهان را ز رزمه ب

 خورش نيز با برسم آيد بكار بدو گفت شاه انچ دارى بيار

 برو تره و نان كشكين نهاد چّبين نهاد مايهمرد بىسبك 

 بجايى كه بود اندر ان واژگاه راهه برسم شتابيد و آمد به ب
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 كه برسم كند زو يكى خواستار گذاربر مهتر زرق شد بى

 ز گيتى همى شاه را جست و بس بهر سو فرستاد ماهوى كس

 روزبهكه برسم كرا خواهى اى  ازان آسيابان بپرسيد مه

 نشستست كنداورى بر گيا بدو گفت خسرو كه در آسيا

 بديدار خورشيد با فرهى باال بكردار سرو سهىه ب

 دهن پر ز باد ابروان پر ز خم دو ابرو كمان و دو نرگس دژم

 سزد گر بمانى ازو در شگفت رسم همى واژ خواهد گرفته بب

 سزاوار خويشبرو نان كشكين  پيشه يكى كهنه ُچبين نهادم ب

 چنين هم بماهوى سورى بگوى بدو گفت مهتر كز ايدر بپوى

 چو اين بشنود گوهر آرد پديد نبايد كه آن بدنژاد پليد

 جهان ديده را پيش ماهوى برد مردى سپرده سبك مهتر او را ب

 گوىكه برسم كرا خواستى راست بپرسيد ماهوى زين چاره جوى

 كه من بار كردم همى خواستار چنين داد پاسخ ورا ترسكار

 چشمه چنان دان كه خورشيد ديدم ب خشمه در آسيا را گشادم ب

 دو ديده چو از شب گذشته سه پاس دو نرگس چو نّر آهو اندر هراس

 خورش نان خشك و نشستش گيا چو خورشيد گشتست زو آسيا

 ازين آسيابان ببايد شنيد هرانكس كه او فّر يزدان نديد

 ز ديباى چينى فروزان برش گوهر نابسود افسرشپر از 

 باالى او سرو دهقان نكشته ب بهاريست گويى در ارديبهشت
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 بدانست كو نيست جز يزدگرد چو ماهوى دل را برآورد گرد

 هم اكنون جدا كن سرش را ز تن بدو گفت بشتاب زين انجمن

 نمانم كسى زنده از گوهرت و گرنه هم اكنون ببّرم سرت

 بزرگان بيدار و كنداوران شنيدند ازو اين سخن مهتران

 زبان پر ز گفتار و پر آب چشم همه انجمن گشت ازو پر ز خشم

 جان و خرد بر نهادى لگامه ب رادوى ناميكى موبدى بود 

 چرا ديو چشم ترا تيره كرد ماهوى گفت اى بدانديش مرده ب

 دو گوهر بود در يك انگشترى چنان دان كه شاهى و پيغمبرى

 روان و خرد را بپا افگنى ازين دو يكى را همى بشكنى

 مشو بدگمان با جهان آفرين نگر تا چه گويى بپرهيز ازين

 فرزند مانى يكى كشتمنده ب نخستين ازو بر تو آيد گزند

 بزودى سر خويش بينى نگون كه بارش كبست آيد و برگ خون

 همان بر تو نفرين كند تاج و گاه همى دين يزدان شود زو تباه

 كشت تو گمانپسر بدرود بى برهنه شود در جهان زشت تو

 بد كار دسته كه هرگز نبردى ب يكى دينورى بود يزدان پرست

 بدين اندرون بود آرام او كه هرمزد خراد بد نام او

 چنين از ره پاك يزدان مگرد ماهوى گفت اى ستمگاره مرده ب

 همى خار بينم در آغوش تو همى تيره بينم دل و هوش تو

 

 پادشاهی یزدگرد

 گفتگوی ماهوی با رادوی موبد  – 11بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 همى دود ز آتش كنى خواستار و جان نزار مغزتنومند و بى

 برگشتنت گرم و رنج گدازه ب ترا زين جهان سرزنش بينم آز

 چو رفتى نشستت در آتش بود كنون زندگانيت ناخوش بود

 ماهوى گفت اين دليرى چراسته ب نشست او و شهروى بر پاى خاست

 ز خان و ز فغفور يار آمدى شهنشاه را كارزار آمدى

 كه هرگز بكشتنش نشتافتند بسى يافتند كسازين تخمه بى

 كه نفرين بود بر تو تا رستخيز شاهان مريزتو گر بنده اى خون 

 پر از خون دل و مژه پر آب زرد درده بگفت اين و بنشست گريان ب

 پر از درد با ناله و با خروش چو بنشست گريان بشد مهرنوش

 كه نه راى فرجام دانى نه داد ماهوى گفت اى بد بدنژاده ب

 پلنگ اگر كشته بيند ندّرد ز خون كيان شرم دارد نهنگ

 همى گاه شاه آيدت آرزوى خوىه مهر و به ايا بّتر از دد ب

 چه مايه سپهر از برش گشته شد چو بر دست ضحاك جم كشته شد

 پديد آمد اندر جهان آبتين چو ضحاك بگرفت روى زمين

 جهان را يكى ديگر آمد نهاد بزاد آفريدون فرخ نژاد

 خويشتن را بسرچه آورد ازان  شنيدى كه ضحاك بيدادگر

 فرجام كار آمدش خواستاره ب برو سال بگذشت مانا هزار

 كجا آز ايران ورا رنجه كرد و ديگر كه تور آن سرافراز مرد

 برو گردش آسمان شد درشت همان ايرج پاك دين را بكشت

 شد آن بند بد را سراسر كليد منوچهر زان تخمه آمد پديد

 در ميان آرزوبست بىكمر  سه ديگر سياوش ز تخم كيان

 ببرد از روان و خرد شرم و آب بگفتار گرسيوز افراسياب

 بيامد جهان كرد پر گفت و گوى از پشت اوى خسروجهاندار كى
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 سر كينه جويان پر از بيم كرد خنجر بدو نيم كرده نيا را ب

 خون لهراسپ بود ۀكه ريزند چهارم سخن كين ارجاسپ بود

 ز كينه ندادش زمانى درنگ جنگه آمد ب چو اسفنديار اندر

 چو پرويز را گشن شد دستگاه به پنجم سخن كين هرمزد شاه

 نياسايد اين چرخ گردان ز گرد بندوى و گستهم كرد آنچ كرده ب

 در كينه را خوار نتوان شمرد چو دستش شد او جان ايشان ببرد

 نابكاربه پيچى ز انديشه  ترا زود ياد آيد اين روزگار

 زمانه زمانى هم نغنود تو زين هرچ كارى پسر بدرود

 وزين مردرى تاج و اين خواسته بپرهيز زين گنج آراسته

 ببّرى همى راه گيهان خديو همى سر بپيچى بفرمان ديو

 ندانى كه ديوت فريبد همى چيزى كه بر تو نزيبد همىه ب

 فروز مكن تيره اين تاج گيتى آتش نهال دلت را مسوزه ب

 وزين سان كه گفتى مگردان سخن سپاه پراگنده را گرد كن

 چو بينى ورا بندگى ساز نو پوزش بر شاه روه ازيدر ب

 ز راى و ز پوزش مياساى هيچ و زان جايگه جنگ لشكر بسيچ

 چو گفتار دانندگان نشنوى كزين بد نشان دو گيتى شوى

 برآرند گرد فردا رسد زوه ب چو كارى كه امروز بايدت كرد

 بتر خواهى از ُترك بد خواه را همى يزدگرد شهنشاه را

 درخشان بكردار تابنده ماه كه در جنگ شيرست بر گاه شاه

 كه چون او نبندد كمر بر ميان يكى يادگارى ز ساسانيان

 ز نوشين روان شاه تا اردشير پدر بر پدر داد و دانش پذير

 جهاندار ساسان با داد و فر هشتم پدره بود اردشيرش ب

 همه شهريارانش فرخ نژاد كه يزدانش تاج كيان بر نهاد
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 نكرد اين چنين راى هرگز كسى كشور بسىه چو تو بود مهتر ب

 عناندار و برگستوان ور سوار چو بهرام چوبين كه سيصد هزار

 بدو دشت پيكار بگذاشتند يك تير او پشت برگاشتنده ب

 سر دولت روشنش زير گشت سرش سير گشت چو از راى شاهان

 نبودش سزا دست بد را بشست فرآيين كه تخت بزرگى بجست

 گزافه بپرداز زين روزگار بر ان گونه بر كشته شد زار و خوار

 كه تخت آفريدست و تاج و نگين بترس از خداى جهان آفرين

 كه بر تو سر آرند زود اين سخن تن خويش بر خيره رسوا مكن

 چنان دان كه او دشمن جان تست هرانكس كه با تو نگويد درست

 خونين سرشكه پزشك خروشان ب تو بيمارى اكنون و ما چون پزشك

 دل مكن مهترىۀ انديشه ب بندگان كمترى ۀتو از بند

 ز راه خرد جوى تخت مهى همى كينه با پاك يزدان نهى

 موبدان سخت بود و را پند آن شبان زاده را دل پر از تخت بود

 كه كار زمانه بر اندازه نيست چنين بود تا بود و اين تازه نيست

 يكى را كند خوار و زار و نژند چرخ بلنده يكى را برآرد ب

 كه دانست راز جهان آفرين نه پيوند با آن نه با اينش كين

 بر آيين خورشيد بنشست ماه همه موبدان تا جهان شد سياه

 نبد سود يك موى زان گفت و گوى گونه با كينه جوىبگفتند زين 

 شما را ببايد شد اى بخردان چو شب تيره شد گفت با موبدان

 بره دانش آرم ب يىز هر گونه من امشب بگردانم اين با پسر

 بدان تا بدين بر نيايد گريست ز لشكر بخوانيم داننده بيست

 از لشكرشبيامد يكى موبد  برفتند دانندگان از برش

 چه بينيد گفت اندرين داستان چو بنشست ماهوى با راستان
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 ز هر سو برو لشكر آيند گرد اگر زنده ماند تن يزدگرد

 شنيدند يك سر كهان و مهان برهنه شد اين راز من در جهان

 نه تن ماند ايدر نه بوم و نه بر بيايد مرا از بدش جان بسر

 اين خود نخستين نبايست كرد كه چنين داد پاسخ خردمند مرد

 بر تنت گمانازو بد رسد بى اگر شاه ايران شود دشمنت

 كه كين خواه او در جهان ايزدست وگر خون او را بريزى بدست

 نگه كن كنون تا چه بايدت كرد چپ و راست رنجست و اندوه و درد

 چو دشمن كنى و ز بپرداز جاى پسر گفت كاى باب فرخنده راى

 ما بر شود تنگ روى زمينه ب آيد او را ز ما چين و چين سپاه

 چو چيره شدى كام مردان بران تو اين را چنين خرد كارى مدان

 ترا با سپاه از بنه بر كنند گر از دامن او درفشى كنند
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 سخنها كجا گفت او را پسر چو بشنيد ماهوى بيدادگر

 سواران ببر خون دشمن بريز چنين گفت با آسيابان كه خيز

 نه سر ديد ازان كار پيدا نه بن چو بشنيد ازو آسيابان سخن

 سوى آسيا رفت نزديك شاه شبانگاه نيران خرداد ماه

 دو ديده پر از آب دل پر ز خون ز درگاه ماهوى چون شد برون

 پس آسيابان بكردار دود سواران فرستاد ماهوى زود

 شاهوارۀ همان مهر و آن جام بفرمود تا تاج و آن گوشوار

 ز تن جامه شاه بيرون كنند نبايد كه يك سر پر از خون كنند

 رخساره چون آفتابزردى دو ه ب بشد آسيابان دو ديده پر آب

 تويى برتر از گردش روزگار همى گفت كاى روشن كردگار

 هم اكنون بپيچان تن و جان او تو زين ناپسنديده فرمان او

 رخانش پر آب و دهانش چو خاك بر شاه شد دل پر از شرم و باك

 چنانچون كسى راز گويد بگوش نزديك تنگ اندر آمد بهوشه ب

 زخم اندر از شاه آهه رها شد ب تهيگاه شاهيكى دشنه زد بر 

 پيش اندرشه همان نان كشكين ب خاك اندر آمد سر و افسرشه ب

 بباشد ندارد خرد در نهان اگر راه يابد كسى زين جهان

 يزدگرد گنهشود كشته بر بى ز پرورده سير آيد اين هفت گرد

 نبردكه از لشكر او سوارى  برين گونه بر تاج دارى بمرد

 

 پادشاهی یزدگرد

 کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان  – 12بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  نسخه مسکو (بر اساس  ه )شاهناممتن 
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 نه پيدا بود رنج و خشمش ز مهر خرد نيست با گرد گردان سپهر

 ندارى ز كردار او مهر و خشم چشمه همان به كه گيتى نبينى ب

 بديدند كان خسروانى درخت سواران ماهوى شوريده بخت

 بشد هر كسى روى او را بديد ز تخت و ز آوردگه آرميد

 طوق و زرينه كفشهمان افسر و  گشادند بند قباى بنفش

 شمشير چاكه پر از خون و پهلو ب خاكه فگنده تن شاه ايران ب 

 زبان را بنفرين بياراستند ز پيش شهنشاه برخاستند

 روى زمينه پر از خون فگنده ب كه ماهوى را باد تن همچنين

 ابا ياره و گوهر نابسود نزديك ماهوى رفتند زوده ب

 بر آمد ز آرام و ز كارزار ماهوى گفتند كان شهرياره ب

 از ان آسيا افگنند اندر آب هنگام خوابه بفرمود كو را ب

 كشيدند پر خون تن شهريار بشد تيز بدمهر دو پيش كار

 گرداب زرق اندر انداختنده ب كجا ارج آن كشته نشناختند

 دو مرد گرانمايه آنجا رسيد چو شب روز شد مردم آمد پديد

 بيامد يكى بر لب جويبار پرهيزگارازان سوكواران 

 بشوريد و آمد هم اندر شتاب تن او برهنه بديد اندر آب

 بدان سوكواران بگفت آنچ ديد چنين تا در خان راهب رسيد

 گرداب زرق اندرسته برهنه ب غرق اندرسته كه شاه زمانه ب

 سكوبا و رهبان ز هر در كسى برفتند زان سوكواران بسى

 كه اى تاجور شاه آزاد مرد درده آمد ز راهب بخروشى بر 

 نه پيش از مسيح اين سخن كس شنيد چنين گفت راهب كه اين كس نديد

 ىايكى بد نژادى و افگنده ىاكه بر شهريارى زند بنده

 ازين بهر ماهوى نفرين سزد بپرورد تا بر تنش بد رسد
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 راى تو دريغ آن دل و دانش و دريغ آن سر و تاج و باالى تو

 دريغ اين جوان و سوار هژير دريغ آن سر تخمه اردشير

 نوشين روانه ببردى خبر زين ب تنومند بودى خرد با روان

 جهاندار و ديهيم جوى ترا كه در آسيا ماهروى ترا

 آب اندر انداختنده برهنه ب دشنه جگرگاه بشكافتنده ب

 جويباربرهنه شدند اندران  سكوبا ازان سوكواران چهار

 نبيره جهاندار نوشين روان گشاده تن شهريار جوان

 بسى مويه كردند برنا و پير خشكى كشيدند زان آبگيره ب

 ابر اندر افراختنده سرش را ب ساختند يىباغ اندرون دخمهه ب

 كافور و مشكه قيصر و به دبق و به ب سر زخم آن دشنه كردند خشك

 زير و دستى زبر الژوردقصيب  ديباى زرده بياراستندش ب

 سكوبا بيندود بر جاى خواب مى و مشك و كافور و چندى گالب

 كه بنهفت باالى آن زاد سرو چه گفت آن گرانمايه دهقان مرو

 كه خشنود بيرون شود زين جهان كه بخشش ز كوشش بود در نهان

 چنان دان كه از دردمندان بود دگر گفت اگر چند خندان بود

 كه او را نمايد فراز و نشيب گردان پذيرد فريب كه از چرخ

 كه تن را پرستد نه راه روان دگر گفت كان را تو دانا مخوان

 بترسد روانش ز فرجام بد همى خواسته جويد و نام بد

 نبيند همى تاج و تخت نشست دگر گفت اگر شاه لب را ببست

 كاله نه افسر نه كشور نه تاج و نه مهر و پرستنده بارگاه

 ستايش ندارم سزاوار اوى دگر گفت كز خوب گفتار اوى

 ببيند روانش درختى كه كشت باغ بهشته همى سرو كشت او ب

 تنت را بدين سوكواران سپرد دگر گفت يزدان روانت ببرد
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 تن بدكنش را گزند اين بود روان ترا سودمند اين بود

 بدخواه راهدوزخ كند جان ه ب كنون در بهشتست بازار شاه

 كه با شهريارى و با اردشير دگر گفت كاى شاه دانش پذير

 درفشان شد آن خسروانى چراغ باغه درودى همان بر كه كشتى ب

 بخفتى و بيدار بودت روان دگر گفت كاى شهريار جوان

 برفت و تنت ماند ايدر يله چندين گلهه لبت خامش و جان ب

 بار اندرسته تن بد سگالت ب اندرستكار ه تو بيكارى و جان ب

 بياسود جان گر تنت خسته شد بگويد روان گر زبان بسته شد

 چنگ اندر آرد سنانه روانت ب اگر دست بيكار گشت از عنان

 تو رفتى و كردار شد پيش رو دگر گفت كاى نامبردار نو

 زمين بال بهر ديگر كس است ترا در بهشتست تخت اين بس است

 به بيند كنون روزگار درشت گفت كانكس كه او چون تو كشتدگر 

 نيايش كن پاك جان تويم سقف گفت ما بندگان تويم

 كفن دشت شادى و راغ تو باد كه اين دخمه پر الله باغ تو باد

 ز هامون سوى دخمه بگذاشتند بگفتند و تابوت برداشتند

 و كاله سر آمد برو رنج و تخت بران خوابگه رفت ناكام شاه
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 و گر كينه خوانيم ازين هفت گرد چنين داد خوانيم بر يزدگرد

 مرا فيلسوف ايچ پاسخ نداد اگر خود نداند همى كين و داد

 بماند همى پاسخ اندر نهفت دينى همه بسته گفتو گر گفت 

 فردا مپاىه بياراى و دل را ب اگر هيچ گنجست اى نيك راى

 زمانه دم ما همى بشمرد كه گيتى همى بر تو بر بگذرد

 اگر خود بمانى دهد آنك داد در خوردنت چيره كن بر نهاد

 زمانه مرا چون برادر بدى مرا دخل و خرج از برابر بدى

 مرا مرگ بهتر بدى از تگرگ تگرگ آمد امسال بر سان مرگ

 ببست اين برآورده چرخ بلند در هيزم و گندم و گوسفند

 چنين بود تا بود و بر كس نماند مى آور كه از روزمان بس نماند

 

  

 پادشاهی یزدگرد

 دادخواستن از یزدگرد  – 13بخش 

 
 هفتمدفتر  فردوسی حکیم ابوالقاسماثر  بر اساس نسخه مسکو ( ه )شاهناممتن 
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 كه شاه جهان گشت با خاك جفت ماهوى سورى بگفته كس آمد ب

 همه سوكواران آن مرز و بوم سكوبا و قّسيس و رهبان روم

 تن شاه بردند زان آبگير برفتند با مويه برنا و پير

 بلند و بزرگيش برتر ز راغ باغه يكى دخمه كردند او را ب

 كه ايران نبد پيش ازين خويش روم گفت ماهوى بدبخت و شومچنين 

 هم آن كس كزان كار تيمار خورد فرستاد تا هرك آن دخمه كرد

 چنين بود ماهوى را كام و ارز بكشتند و تاراج كردند مرز

 ز تخم بزرگان كسى را نديد ازان پس بگرد جهان بنگريد

 را آرزو كرد گاهشبان زاده  همان تاج با او ُبد و مهر شاه

 دل در برانده سخن هرچ بودش ب همه راز دارانش را پيش خواند

 فراز آمد آن روز ننگ و نبرد دستور گفت اى جهان ديده مرده ب

 باده همى داد خواهم سر خود ب نه گنجست با من نه نام و نژاد

 شمشير بر من نگردند رامه ب بر انگشترى يزدگردست نام

 اگر خويش بود ار پراگنده بود ورا بنده بود همه شهر ايران

 نه بر مهرم آرام گيرد سپاه نخواند مرا مرد داننده شاه

 چرا ريختم خون شاه جهان جزين بود چاره مرا در نهان

 جهاندار داند كه من چون بدم همه شب ز انديشه پر خون بدم

 شتاز اين كار گيتى پر آواز گ بدو راى زن گفت كاكنون گذشت

 

 پادشاهی یزدگرد

 برتخت نشستن ماهوی سوری  – 14بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  42
 

 
 

 

 گسستى آن رشته تار خويشه كه ب كنون بازجويى همى كار خويش

 روان ورا زهر ترياك شد دخمه درون خاك شده كنون او ب

 شيرين سخنه زبان تيز گردان ب جهان ديدگان را همه گرد كن

 مرا شاه داد از پى مهترى چنين گوى كاين تاج و انگشترى

 شب تيره تر شد مرا خواند شاهچو  چو دانست كامد ز تركان سپاه

 كه داند بگيتى كه بر كيست گرد مرا گفت چون خاست باد نبرد

 بود روز كين تاجت آيد بكار تو اين تاج و انگشترى را بدار

 همانا كه هست اين ز تازى نهان مرا نيست چيزى جزين در جهان

 نگه دار هم زين نشان راه من دشمن مده گاه منه تو زين پس ب

 گاهه بفرمان او برنشينم ب من اين تاج ميراث دارم ز شاه

 كه داند كه اين راستست از دروغ بدين چاره ده بند بد را فروغ

 تو دستورى و بر تو بر نيست مه چو بشنيد ماهوى گفتا كه زه

 وزين گونه چندين سخنها براند همه مهتران را ز لشكر بخواند

 شوخى ورا سر بريدن سزاسته ب راستبدانست لشكر كه اين نيست 

 سخن گر درستست گر نادرست يكى پهلوان گفت كاين كار تست

 افسون خراسانش آمد بدسته ب چو بشنيد بر تخت شاهى نشست

 منم گفت با مهر شاه جهان ببخشيد روى زمين بر مهان

 ستاره نظاره برو اى شگفت بخشش گرفته جهان را سراسر ب

 فرستاد بر هر سوى لشكرى داد بلخ و هرى مهتر پسره ب

 بدانسان كه از گوهر او سزيد بدانديشگان را همه بركشيد

 خردمند را سرنگونسار كرد بدان را بهر جاى ساالر كرد

 پديد آمد از هر سوى كاستى چو زير اندر آمد سر راستى

 شد آراسته تندل مرد بى چو لشكر فراوان شد و خواسته



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  43
 

 
 

 

 سر دوده خويش پر باد كرد درم داد و آباد كردسپه را 

 ابا لشكرى جنگ سازان نو آموى شد پهلو پيش روه ب

 نام او گرستون يىجهان ديده پيش سپاه اندرونه طاليه ب

 چنان ساخته لشكرى جنگجوى شهر بخارا نهادند روىه ب

 ببايد گرفتن بدين مهر و تاج بدو گفت ما را سمرقند و چاچ

 كه ساالر بد او بر اين هفت گرد بفرمان شاه جهان يزدگرد

 كزو تيره شد بخت ايران زمين شمشير كينه ز بيژن بخواهيم ب

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  44
 

 
 

 

 كه ماهوى بگرفت تخت مهى بيژن رسيد آگهىه ب چنين تا

 همى رام گردد بروبر زمين بهر سو فرستاد مهر و نگين

 پرخاش با لشكرى جنگجوىه ب كنون سوى جيحون نهادست روى

 برو كرد گوينده آن كار ياد بپرسيد بيژن كه تاجش كه داد

 چو من بردم از چاچ چندان سوار بدو گفت بر سام كاى شهريار

 بشد يزدگرد از ميان يك تنه بياوردم از مرو چندان بنه

 همان ياره گوهر آگين اوى ترا گفته بد تخت زرين اوى

 ترا بايد اندر جهان تخت عاج چاجه همان گنج و تاجش فرستم ب

 چهارم چو بفروخت گيتى فروز مرو اندرون رزم كردم سه روزه ب

 ماهوى بنمود پشتجفا پيشه  شدم تنگ دل رزم كردم درشت

 و بنهاد پيش رنجبياورد بى چو ماهوى گنج خداوند خويش

 مرا خود تو گفتى نديدست نيز چيزه ب تنچو آگنده شد مرد بى

 بخوبى نكرد ايچ بر ما نگاه مرو اندرون بود لشكر دو ماهه ب

 چنان پادشاهى بزرگ جهان بكشت او خداوند را در نهان

 همى برگذارد سر از چرخ ماه سپاهسوارى كه گفتى ميان 

 همى زو دل نامداران بكفت ز تركان كسى پيش گرزش نرفت

 بدين گونه ناپارسايى گرفت چو او كشته شد پادشاهى گرفت

 نبايد كه بر ما بگيرند راه طاليه همى گويد آمد سپاه

 

 پادشاهی یزدگرد

 سپاه کشیدن بیژن به جنگ ماهوی سوری  – 15بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  45
 

 
 

 

 نبايد ترا با سپاه آرميد بالين رسيده چو بدخواه جنگى ب

 چو باشد نيايد ز پاليز ياد پاليز شاهان مباده چنين گل ب

 ز تركان سواران روز نبرد چو بشنيد بيژن سپه گرد كرد

 نجست ايچ گونه بره بر زمان ز قجقارباشى بيامد دمان

 همه دشت نخشب سپه گستريد چو نزديك شهر بخارا رسيد

 مداريد تا او بدين روى آب ياران چنين گفت كاكنون شتابه ب

 مگر باز خواهيم زو كين شاه پيكار ما پيش آرد سپاه به

 كه ماند ايچ فرزند كايد بكار ازان پس بپرسيد كز نامدار

 پسر گر نبود ايچ دختر بدست جهاندار شه را برادر بدست

 ماهوى بر كامگارى دهيمه ب كه او را بياريم و يارى دهيم

 بر روزگارسر آمد برين تخمه  بدو گفت بر سام كاى شهريار

 كه نه شاه ماند نه يزدان پرست بران شهرها تازيان راست دست

 ز كار جهان دست بر سر گرفت چو بشنيد بيژن سپه بر گرفت

 به پيكند سازد همى رزمگاه طاليه بيامد كه آمد سپاه

 كه از گرد پيدا نبد آفتاب كشتى بر آمد ز آبه سپاهى ب 

 بيامد كه سازد همى رزمگاه سپهدار بيژن به پيش سپاه 

 تو گفتى كه جانش ز تن بر پريد چو ماهوى سورى سپه را بديد

 ز بس نيزه و گرز و چاچى تبر ز بس جوشن و خود و زرين سپر

 هوا نيلگون شد زمين ناپديد غمى شد برابر صفى بركشيد

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  46
 

 
 

 

 ايرانيان بر كمين خواست كرده ب چو بيژن سپه را همه راست كرد

 خروشان برفت از ميان سپاه بدانست ماهوى و از قلبگاه 

 بدانست كو َجست خواهد گزيد نگه كرد بيژن درفشش بديد 

 بيك سو گذار آنك دارى سپاه قلبگاهبرسام فرمود كز ه ب

 درنگجيحون كشد بىه بترسد ب نبايد كه ماهوى سورى ز جنگ

 كه با او دگرگونه سازيم كار تيزى ازو چشم خود بر مداره ب

 سپه را ز لشكر بيك سو كشيد چو برسام چينى درفشش بديد

 پر آژنگ رخ پر ز دشنام لب همى تاخت تا پيش ريگ فرب

 ركابش گران كرد و اندر شتافت ريگ فرب در بيافته را بمر او 

 نزد خنجر او را دليرى نمود بوده چو نزديك ماهو برابر ب

 بر آورد و آسان بزد بر زمين كمر بند بگرفت و او را ز زين

 پيش اندر افگند و خود بر نشسته ب فرود آمد و دست او را ببست

 ازو شد پر از گفت و گوىهمه دشت  همانگه رسيدند ياران اوى

 ببايد زدن گردنش را تبر برسام گفتند كاين را مبره ب

 نه زين تاختن بيژن آگاه نيست چنين داد پاسخ كه اين راه نيست

 كه آمد بدست آن نهانى رهى بيژن رسيد آگهىه همانگه ب

 خداوند كش دينپر آزار و بى هشجهانجوى ماهوى شوريده

 بباليد و ز انديشه آزاد شد از ان شاد شدچو بشنيد بيژن 

 

 پادشاهی یزدگرد

 جنگ بیژن با ماهوی و کشته شدن ماهوی  – 16بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  47
 

 
 

 

 همى رفت ماهوى چون باد گرم شراعى زدند از بر ريگ نرم

 خرد شد ز مغز سرش ناپديد گنهكار چون روى بيژن بديد

 بسر بر پراگند ريگ روان روانشد از بيم همچون تن بى

 كه چون تو پرستار كس را مباد بدو گفت بيژن كه اى بد نژاد

 خداوند پيروزى و گاه را كشتى آن دادگر شاه را چرا

 ز نوشين روان در جهان يادگار پدر بر پدر شاه و خود شهريار

 نيايد مگر كشتن و سرزنش چنين داد پاسخ كه از بدكنش

 بينداز در پيش اين انجمن زنه بدين بد كنون گردن من ب

 كشد تنش را بدان كينه در خون بترسيد كش پوست بيرون كشيد

 پاسخ زمانى همى بود ديره ب نهانش بدانست مرد دلير

 كه كين از دل خويش بيرون كنم چنين داد پاسخ كه ايدون كنم

 همى تاج و تخت آمدت آرزوى بدين مردى و دانش و راى و خوى

 كه اين دست را در بدى نيست جفت شمشير دستش ببريد و گفته ب

 تا ماند ايدر بجا ببريد چو دستش ببريد گفتا دو پا

 بريدند و خود بارگى برنشست بفرمود تا گوش و بينيش پست

 بداريد تا خوابش آيد ز شرم بفرمود كاين را برين ريگ گرم

 برگذشت اىبدرگاه هر خيمه مناديگرى گرد لشكر بگشت

 مشوريد بيهوده هر جاى هش كه اى بندگان خداوند ُكش

 نبخشود هرگز مبيناد گاه شاهچو ماهوى باد آنكه بر جان 

 همان هر سه با تخت و افسر بدند لشكر بدنده سه پور جوانش ب

 پدر را و هر سه پسر را بسوخت همان جايگه آتشى بر فروخت

 و گر ماند هر كو بديدش براند از ان تخمه كس در زمانه نماند

 سر از كشتن شاه پر كين كنند بزرگان بران دوده نفرين كنند



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  48
 

 
 

 

 كه او را نه نفرين فرستد بداد كه نفرين برو باد و هرگز مباد

 چو دين آورد تخت منبر بود كنون زين سپس دور عّمر بود

 

  



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  49
 

 
 

 

 درد و رنج ۀفزون كردم انديش شست و پنجچو بگذشت سال از برم 

 پيش اختر دير ساز آمدمه ب تاريخ شاهان نياز آمدمه ب

 نبشتند يك سر همه رايگان بزرگان و با دانش آزادگان

 تو گفتى بدم پيش مزدورشان نشسته نظاره من از دورشان

 امبگفت اندر احسنت رويشان زهره امجز احسنت از يشان نبد بهره

 و ز ان بند روشن دلم خسته شد كهن بسته شد هاىسر بدره

 على ديلمى بود كوراست بهر ازين نامور نامداران شهر

 بنزد بزرگان روشن روان كه همواره كارش بخوبى روان 

 كه از من نخواهد سخن رايگان حسين قتيب است از آزادگان

 و پر وزو يافتم جنبش و پاى ازويم خور و پوشش و سيم و زر

 همى غلتم اندر ميان دواج نيم آگه از اصل و فرع خراج

 مرا بر سر گاه بودى نشست جهاندار اگر نيستى تنگ دست 

 همى زير بيت اندر آرم فلك هفتاد و يكه چو سال اندر آمد ب

 سرش سبز باد و دلش شاد باد همى گاه محمود آباد باد 

 آشكار و نهان سخن باشد از چنانش ستايم كه اندر جهان

 ستايش و را در فزايش بود مرا از بزرگان ستايش بود

 كام دلش كار كرده هميشه ب كه جاويد باد آن خردمند مرد

 چراغ عجم آفتاب عرب همش راى و هم دانش و هم نسب

 

 پادشاهی یزدگرد

 هنگام انجام شاهنامه  – 17بخش 

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



 : وب سایت ویکی شاهنامه انتشارتهیه و  51
 

 
 

 

 ماه سفندارمد روز ارده ب سر آمد كنون قصه يزدگرد

 كردگاربنام جهان داور  ز هجرت شده پنج هشتاد بار

 ز من روى كشور شود پر سخن بنه چو اين نامور نامه آمد ب

 ز طوفان و از تابش آفتاب بناهاى آباد گردد خراب

 كه از باد و باران نيابد گزند پى افكندم از نظم كاخى بلند

 عجم زنده كردم بدين فارسى بسى رنج بردم درين سال سى

 امسخن من پراگندهكه تخم  اماز ان پس نميرم كه من زنده

 پس از مرگ بر من كند آفرين هر ان كس كه دارد هش و راى و دين

 


