
فرد شعر از اشعار شاھنامه فردوسی تشريح واژه

ز پويندگان ھر که مويش نکوست - بکشت و ز ايشان بر آھيخت پوست آھيختن، افراختن و کشيدن س�ح  آھيخت
ابا خويشتن بر يکی پر من - ھميشه ھمی باش با فر من با  ابا

آتش افروخته، نام روزی در قديم که در نزد مغان خوارزم که در شب آتش بسيار می افروختند و بر گرد آن شادی ميکردند و مراسمی به جا می آوردند. اجغار
چو بی ارز را نام داديم و ارز - کنارنگی و پيل و مردان و مرز مخفف ارزش ارز
چنان ديد در خواب کز کوه ھند - درفشی برافراختندی بلند بلند کردن افراختن
نگه کرد سيمرغ ز افراز کوه - بدانست چون ديد سام و گروه بلندی افراز
شب تيره لشکر ھمی راند شاه - چو خورشيد بفراشت زرين ک�ه بلند شدن افراشتن
که تا روز پيری مرا بر دھد - بزرگی و دينار و افسر دھد رتبه، منصب افسر

يکی کوه بد نامش البرز کوه - بخورشيد نزديک و دور از گروه کوھی در جنوب بلخ البرز کوه
چو انباز او گشت با او براز - نبود آن شب تيره تا دير باز جوره انباز

که اين کار از اندازه اندر گذشت - ز روم و ز ھند و سواران دشت بيش از حد، پيش رفتن اندر
خجسته پی و نام او زردھشت - که اھريمن بد کنش را بکشت شيطان  اھريمن
چو سھراب شير اوژن او را بديد - بخنديد و لب را بدندان گزيد ژيان اوژن

بيخبران اين واژه ھا را خارجی بدانند و بر من انتقاد کنند ولی من به تمام آنانيکه برای غنامندی و احيای زبان فارسی/دری ميکوشند، توصيه ميکنم تا اين واژه ھا را بکار برند
زيرا اينھا ھمه در سرزمين ما ايجاد شده اند که متاسفانه در طی قرن ھا از زبان و فرھنگ ما دور نگھداشته شده اند. يکی از اھداف ع�مه احمد علی کھزاد در پھلوی ثبوت مسايل 

تاريخی که در شاھنامه فردوسی ذکر شده است و آنھا در متن کتاب ذکر است، ھمچنان استفاده از اشعار فردوسی جھت غنامندی و احيای زبان فارسی/دری ميباشد. اميد
است اين نوع فعاليت ھا زمينه پيدا نمودن اصط�حات علمی را در زبان فارسی/دری مھيا کند که بدان سخت نياز است. اميدوارم مورد ع�قۀ ع�قمندان قرار گرفته

و اگر اشتباھی صورت گرفته باشد معذور دارند.

فکر آن شدم تا تشريحی از واژه ھای اشعار شاھنامه را که در اين کتاب بکار رفته است تر تيب داده و جھت سھولت خوانندگان گرامی شامل کتاب سازم. اينکار تا حدی تکميل
شده است و بعد از آنکه تمام شد در اخير کتاب مذکور گنجانيده خواھد شد. بھر حال تا نشر مجدد کتاب اينک قسمت اول آنرا خدمت ع�قمندان تقديم ميدارم. ممکن بعضی از 

واژه ھائی از شاھنامه فردوسی
بکار رفته در کتاب " افغانستان در شاھنامه"

داکتـر فـريـار کـھـزاد                                                                                                          بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

در موقع ترتيب، تنظيم، ويرايش و تايپ دوبارۀ کتاب "افغانستان در شاھنامه --- شاھنامه در خراسان يا شاھنامه در آريانا" اثر ع�مه احمد علی کھزاد، جھت تجديد چاپ، به
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تو آن کن که از پادشاھی سزاست - مدار ايچ با ديو نر دست راست ھيچ، اين چنين ايچ
ترا بودن ايدر مرا در خور است - و ليکن ترا آن از ين بھتر است اينجا ايدر
گر ايدون که دانی من کردم اين - مرا خواند بايد جھان آفرين خاD، چنين ايدون 
بر آنم که او چون بايوان شود - ز ايوان روانش بکيوان شود برنده ايوان
بزه کن کمان را و اين تير گز - بدين گونه پروردۀ آب رز آب انگور آب رز
گياه نيست آبشخور چارپای - فرود آمدن را نيابی تو جای جای زيست و اقامت، توطن، جاب آب، آبخور آبشخور
برآمد چنان خسته از آبگير - سراسر تنش پر ز پيکان تير مخزن آب آبگير
ز درگاه برخاست آوای کوس - زمين آھنين شد ھوا آبنوس غبارآلود آبنوس

چو ديدش مر او را کنون کينه جوی - به آتشکده رفت با آبروی معبد زردھشتی آتشکده
سيه نرگسانت پر از شرم باد - رخانت ھميشه پر آزرم باد شرم، حيا، نرمی، بزرگی و شرف آزرم

ز گرگان بيامد سوی راه بست - پر آژنگ رخسار و نا تندرست چين و شکن آژنگ
زمين ھست آماجگاه زمان - نشانه تن ما و چرخش کمان ھدف آماجگاه
ُز سيمرغ آمخته بد اوی ُاگر چند مردم نديده بد اوی -  آموخته آمخته 

کمان بفگن از دست و گرز گران - به آميخ و بگشای بند از ميان آميزيدن، آميخته کردن، اخت�ط، امتزاج آميخ
اگر زانکه خواھی بيابی رھا - ز چنگ دم آھنج نر اژدھا آھن، محکم آھنج
بدو گفت کای مردم بی بھا - ببين آن دم آھنج نر اژدھا آھن، محکم آھنج

گر آھوست بر مرد موی سپيد - ترا ريش و سر گشت چون مشک بيد  عيب آھو
بر آھيخت شمشير و اندر نھاد - ھمی کرد از آن رزم گشتاسب ياد افراخت آھيخت

بآورد با او بسنده نبود - بتابيد از و روی و برگاشت زود جنگ آورد
بيآمد بدان تيره آوردگاه - به آواز گفت ای گزيده سپاه ميدان جنگ و نبرد، بزنگاه آوردگاه

بگيتی نه فرزند ماند نه باب - او بر سوگ باب ايچ گونه متاب بابه، پدر باب
زن و کودکانش بدين بارگاه - بياوردم و گنج و تخت و ک�ه منزل بارگاه
فرود آمد از نامور بارگی - به يزدان بنمود بيچارگی اسپ بارگی

که اين باره با خاک پست آورم - ترا ای ستمگر بدست آورم ديوار قلعه باره
ھمه نيزه بر دست و باره بزين - نبشته ھمه نام من بر نگين اسپ باره
چو بازارگانان در ين دژ شوم - نداند کس از دژ که من پھلوم تجار بازارگان
ھمی باژ خواھد ز ھر مھتری - ز ھر نامداری و ز ھر کشوری خراج، جزيه، باج باژ

شما دل بفرمان يزدان پاک - بداريد و از ما مداريد باک ترس باک
چرا گم شد آن نيروی پيل مست - ز پيکان چرا کوه آھن بخست افتاد بخست

ز من بدره و ھديۀ زابلی - بيابيد و ھم شارۀ کابلی تحفه، سوغات بدره
به برج بره تاج بر سر نھاد - از و خاور و باختر گشت شاد ماه حمل برج بره
چو خورشيد بر زد سر از برز کوه - ميانھا ببستند توران گروه بلندی َبرز
کشيده بر و ساعد و يال و برز - درختيش در دست مانند گرز بلندی َبرز
و را مژده دادی ز فرزند اوی - بدان برز و شاخ برومند اوی شکوه و بلندی ُبرز
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پياده روم سوی آن برز کوه - به بينم چسانند افغان گروه کوه بلند برز کوه
بدو شاه گفت آنچه داری بيار - خروش نيز با برسم آيد بکار چوبی برای دعا خوانی پيش از غذا برسم
بگفت اين و برگاشت اسپ نبرد - بيامد بنزديک فرشيدورد گرفتن(برگاشت اسپ) برگاشتن

لب رستم از خنده شد چون بسد - چنين گفت نيکی ز يزدان رسد مرجان بسد
يکی سرو بد تا بسودی سرش - چو با شاخ شد رستم آمد برش از بسودن به معنی سائيدن، ماليدن، آزمودن بسودی
بفرمود تا پيش دريا برند - مگر مرغ و ماھی و را بشکرند شکار کنند بشکرند
ببخت تو از ھر بد ايمن شوم - بدين سايۀ مھر تو بغنوم لم دھم بغنوم
چو رستم ز کشواد اين بشنويد - زبانش ز گفتار ھا بغنويد لم داد، باز ماند بغنويد
سخن خای آن ماه آمد ببن - تھمتن سراسر شنيد آن سخن آخر بن
سپه را به آسايش آمد نياز - ھمه سوی بنگاه گشتند باز قرارگاه بنگاه

ھمی بود بوس و کنار و بنيد - نگر شير کو گور را بشکريد شراب بنيد
که است برتر از کثری و کاستی - بھی زان فزايد که تو خواستی خوبی بھی
برامد ز ھر دو سپه بوق کوس - زمين آھنين شد ھوا آبنوس شيپور، بوغ، برغو، صدا بوق
تھمتن بيازيد چنگال شير - سر قبضه بگرفت مرد دلير آزمايش کردن، امتحان نمودن بيازيدن

ز تيزيش خندان شد اسفنديار - بيازيد و دستش گرفت استوار آزمايش کردن، امتحان نمودن بيازيدن
تھمتن بپوشيد ببر بيان - نشست از بر اژدھای دمان بيان  رخت جنگی رستم (ببر بيان)

سپھر آتش کينه بر ما ببيخت - از ين اژدھافش ببايد گريخت غربال نمودن، بيزيدن بيختن
ھر آنکس ھنرمندتر بود و گرد - بيک گرز بيور بخاکش سپرد ده ھزار و لقب ضحاک بيور

چو يک پاس از تيره شب در گذشت - تو گفتی که روی ھوا تيره گشت لحظه، مقدار وقت پاس
چو آتش برآيد بپاDيد آب - و ز آواز او سر در آيد ز خواب تصفيه کردن پاDيدن

ببندم ببازو يکی پالھنگ - پياده بيايم بچرم پلنگ پاDھنگ، افسار، کمند، بند، ريسمان پالھنگ
بياورد جاماسب آھنگران - چو سوھان پوDد و پتک گران پتک
مرا مام من نام مرگ تو کرد - زمانه مرا پتک ترگ تو کرد ترس، پتکه پتک
از آن چاره ضحاک بيچاره بود - که جانش گرفتار پتياره بود زشت، آفت پتياره
دلش کرد پدرام و برداشتش - گرازان بابر اندرافراشتش غصه پدرام
منم گفت نستور پور زرير - پذيره نيآيد مرا نره شير قبولی پذيره

وز آنجا بيامد بپرده سرای - ز بيگانه پرداخت کردند جای حرم سرای، شبستان پرده سرای
گر از کابل و زاابل و مرز ھند - شود روی گيتی چو چينی پرند ابريشم، حرير، پرنيان پرند

نرم حرير، ابريشم پرنيان
بفرمود تا رفت پيش پزشک - که علت بگفتی چو ديدی سرشک طبيب پزشک
ھراسان شد از اژدھا شاه جم - دلش پژمريده روان نيز ھم پژمرده شده پژمريده
پژوھندۀ راز پيمود راه - ببلخ گزين شد سوی کاخ شاه تحقيق کننده پژوھنده
بکشتی بگرديم فردا پگاه - به ببينيم تا بر که گريد سپاه  صبح پگاه

چو يک پھره زان تيره شب درگذشت - شب آھنگ بر چرخ گردان گذشت درنگ، لحظه پھره
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برحمت بر افراز اين بنده را - بمن باز ده پور افگنده را پسر پور
به پوزش کنم نرم خشم ورا - ببوسم سر و پا و چشم ورا بخشش پوزش

ز پويندگان ھر که مويش نکوست - بکشت و ز ايشان بر آھيخت پوست حيوانتای مانند سنجاب، تاقم، روباه پويندگان
بدادش يکايک درود و پيام - ز اسفنديار آن يل نيکنام خبر پيام

و ز آن پس بپوشيد روئين برش - ز پيروزه بر سر نھاد افسرش  فيروزه پيروزه
حرامست می بر جھان سر بسر - اگر پھلوانست يا پيشه ور کسبه کار، صاحب پيشه پيشه ور

ھمی تير و پيکان برو بر نشاند - چو شد راست پرھا بدو در نشاند سنان، فلز نوک تيز سر نيزه پيکان
بگفتم اگر زنده بينم پدر - بگيتی نمانم يکی تاجور صاحب تاج تاجور

ھميتاخت تيز از پس او زرير - بجائی زمانی نياسود دير حمله کردن و تيز رفتن تاختن
بشوتن بيامد ھم اندر شتاب - ھمی ريخت بر تارکش بر گ�ب فرق سر، تارک دنيا تارک
ز اسبان تازی پلنگينه زين - بزين و ستامش نشانده نگين عربی تازی

نشايد که تازی تو از سر سری - در ين کار نيکو مگر بنگری تاختن تازيدن
بفرمود پس تاش برداشتند - از آن بوم و بر دور بگذاشتند تا او را تاش
ھمان نيز با ھديه و باژ و ساو - که با جنگ خاقان نداريم ناو تاب و توان تاو
تبيره زدند ھمی چند جای  - جھان را نه سر بود پيدا نه پای کوس، کرنا تبيره
سپاه از بخارا چو پران تذرو - بيايد به يک ھفته به شھر مرو غچی تذرو
ز شيراز و از ترف سيصد ھزار - شتروار بد بر لب جويبار قروت ترف
ھمه ترگ و جوشن فرو ريختند - ھمه ديده با خون بر آميختند ک�ه آھنی، خود ترگ
ھمان نامور خود و خفتان اوی - ھمان ترگش و مغفر جنگجوی ک�ه آھنی، خود ترگش
بدو آسيابان به تشوير گفت - که جز بينوائی مرا نيست جفت اضطراب و حال ترس تشوير
سپھبد بدژ روی بنھاد تفت - بکردار بازارگانان برفت گرم ، با حرارت، داغ، تيز و تند تفت

اگر جنگ خواھی و خون ريختن - بدين سان تکاپوی و آويختن ت�ش و کوشش تکاپو
کمندی و گرزی و تيره بدست - باسب تکاور روان برنشست تيز رو تکاور
ابا لشکر و جنگساران تو - ت�يه به پيش اندرون پيشرو ت�يه

که زنده است آن خرد کودک ھنوز - و يا شد ز سرما و مھر و تموز تابستان داغ تموز
جز اسفنديار تھم را نماند - کس او را جز از شاه ايران نخواند بزرگ، دلير، بی مانند تھم
کنون ای تھمتن تو در کار من - نگه کن به گفتار و کردار من بزرگ تن تھمتن
دو ابرو بسان کمان طراز - برو توز پوشيده از مشک ناز پوست درخت توز

بباD و فرھنگ و توش و توان - به کھزاد ماند مر اين نو جوان تاب، طاقت، توانائی، نيرو توش
نگھدار دين و تن و توش من - ھمان نيز بينا دل و ھوش من توشه، زاد، خوراک توش

بتوفيد شھر و برآمد خروش - شد آن مرز يکسر پر از جنگ و جوش حمله کردن توفيدن
بدل داشت زال زر انديشه ھا - ز انديشه بد بر دلش تيشه ھا غم و غصه تيشه
از ين پس بمنزل چه پيش آيدم - کجا رنج و تيمار بيش آيدم پرستاری، مراقبت شخص بيمار، غمخواری تيمار
ھمه جشنگاه و ھم ايوان اوی - بويرانی آن نھادند روی جای جشن جشنگاه
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جھانيد بھزاد بر وی سمند - مگر آورد بر تھمتن گزند شور دادن جھاندن
چو جوشن بپوشند روز نبرد - ز چرخ برين بگذرانند نگين زره  جوشن
ھمه چامه گفتند بھرام را - شنھشاه با دانش و کام را شعر، غزل، سرود چامه
جھان آفرين تا جھان آفريد - چنو شھرياری نيامد پديد چون او چنو
بدو گفت خوی بد شھريار - درختيست حنظل ھميشه بھار درخت ھندوانه و گياه تلخ حنظل
که آيی خرامان سوی خان من - بديدار روشن کنی جان من خانه خان
خدنگم ز سندان گذر يافتی - زبون داشتی گر سپر داشتی درختی دارای چوب سخت، تير محکم خدنگ

بخواب اندرون بر خروشيد سام - چو شير ژيان کاندر آيد بدام فرياد زدن خروشيدن 
چو شاه جھاندار بشنيد راز - بر آن گوشۀ تخت خسپيد باز خوابيدن، خفتن خسبيدن
بپوشيد خفتان جھاندار گرد - سپه را بفرخ پشوتن سپرد جامۀ جنگ خفتان
خنک شھر ايران که تخت ترا - پرستند و بيدار بخت ترا حبزا خنک

بيآمد کنون تا لب ھيرمند - نه جوشن نه خود و نه گرز و کمند ک�ه آھنی خود
به دشت و بکوه و کمر لشکر است - کجا ايستاده نه اندر خور است Dيق َخور

چو فردا برآيد خور از خاوران - برآئيم يکسر بمازندران خورشيد، آفتاب خور
خورش ھست چندان که اندازه نيست - بخوشه درون ھست اگر تازه نيست خوراک خورش

خداوند محمود خورشيد فش - برزم اندرون شير شمشيرکش آفتاب مانند خورشيد فش
ُميان بھی در خوشاب بود - که ھر دانه ای قرۀ آب بود آب ميوه، جوس خوشاب
بيارم برت عھد شاھان داد - ز کيخسرو آغاز تا کيقباد عدل داد 

سوی آسمان سر بر آورد راست - ز دادار آنگاه فرياد خواست خداوند دادار
بدانش ھميشه نگھدار دين - که بر جانت از دين بود آفرين علم دانش 

چنين داد پاسخ که دانش پژوه - ھمی سر برافرازد از ھر گروه محقق علم و دانش دانشپژوه
ترا پروريده يکی دايه ام - ھمت دايه ھم نيک سرمايه ام پرستار  دايه
ھمان مادرم دخت مھراب بود - کزو کشور سند شاداب بود دختر دخت

تو از جادوی زال گشتی درست - وگر نه تن تو ھمی دخمه جست سرداب، سردابه، خانه زير زمينی (برای مرده ھا) گور دخمه
بياورد خفتان و درع و کمان - ھمان نيزه و تيغ و گرز گران زره، جامه جنگ که از حلقه ھای آھن درست کنند درع
ِکه بود از نخست آن افراسياب درفشی که بد پيکر آن عقاب -  بيرق، پرچم درفش

کزين پس نسازم دمی من درنگ - شتابم  بر آنکه دمان چون نھنگ تعلل درنگ
بدل خرمی دار و بگذار زود - ترا باد از پاک يزدان درود دعا درود

يکی دژ ھمان بر سر کوه بود - که از برتری دور از انبوه بود قلعه دژ 
دژ و گنج و دژبان سراسر تراست - جوانی چنان کت مراد و ھواست قلعه بان دژبان
دو نرگس دژم ابروان پر ز خم - ستون دو ابرو چو سيمين قلم افسرده، رنجور، دلتنگ، اندوھگين، خشمگين دژم
نھادم ترا نام دستان زند - که با تو پدر کرد دستان و بند لقب سام پدر رستم دستان
يکی دشنه زد بر تھيگاه شاه - رھا شد بزخم اندر از شاه آه برنده ، سوزن، خنجر، قمه کارد تيز جنگی دشنه
نترسانی از رستم نامدار - نخستين از او من بر آرم دمار ھ�ک شدن، تباه شدن دمار
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بيامد دمان سوی آن کوھسار - که افگندۀ خود کند خواستار زود، دمنده، غرنده، خروشنده، مست دمان
گرفتم دوال کمربند اوی - بيفشاردم سخت پيوند اوی تسمه، دوال، از زين اسپ دوال

چو بانگ درای آمد از کاروان - ز ھر سو نظاره بيامد دوان تيز، زود دوان
گراز اندر آن تيرگی کشته شد - ھمه دوده را روز برگشته شد خاندان دوده
از و ده شتر بار دينار کن - دگر پنج ديبای چين بار کن ابريشم ديبا

ھمان خيمه و ديبۀ رنگ رنگ - ھمه تخت پر مايه زرين پلنگ ابريشم ديبه
ابوالقاسم آن شاه با داد و دين - خداوند ديھيم و تخت و نگين  ک�ه پادشاھی، تاج، افسر ديھيم
دگر راد بر زين رزم آزمای - کجا زابلستان بدو بد بپای سخی، بخشنده، شجاع، دلير راد
بزرگان بشادی بياراستند - می و رود و رامشگران خواستند مطرب، موسيقی نواز رامشگر
چو بشنبد ضحاک تازی سوار - فرود آمد از مرکب راھوار مستريح راھوار
به پيچيد ز رای و ز فرمان من - سر اندر نياورد به پيمان من نظر رای
چنين گفت جمشيد کای رايزن - که اکنون به بندد بازوی من صاحب نظر رايزن
تھمتن ز رخش اندر آمد فرود - پياد ھمی داد يل را ورود نام اسپ رستم رخش
ز پشتش جھان پھلوان و ردان - بيايند مانند شير ژيان پھلوان رد
تو گفتی که ابری برآمد سياه - بباريد آتش بر آن رزمگاه ميدان جنگ رزمگاه

در آن رزمگه خسته تنھا به تير - ھمان خواھران را که بردند اسير ميدان جنگ رزمگه
کمندی فرو برد باDی اوی - ھمان بيست رش بود پھنای اوی واحد طول رش 
چو چيره شود بر دل مرد رشک - يکی دردمندی بود بی پزشک حسادت رشک
به زر تيغ داری به زيور رکيب - نبايد که آيد ز دزدت نھيب رکاب اسپ رکيب

جھانجوی چون روی او را بديد - سرود و می و رود برتر کشيد آلۀ موسيقی رود
که من ھمچو روئين تن اسفنديار - نديدم بمردی گه کارزار آھنين تن، پيلتن، محکم تن، نيرومند روئين تن

ز روئين دژ اکنون جھانديده پير - نگر تا چه گويد تو ز و ياد گير قلعه مستحکم (نام خاص در توران) روئين دژ
که ايرانيان پر دل و ريمنند - ھمی ناگھان بر ط�يه زنند شيطان، حيله گر ريمن

چو می تان بشادی شود رھنمون - بخسبيد تا تن نگردد زبون خوار، حقير زبون
ز ديبای زربفت کردش کفن - خروشان بدو نامدار انجمن زری زربفت

ِزره دار با خنجر کابلی - بسر بر نھاده ک�ه يلی س�ح، مسلح ِزره
شھر کو باورنگ دارد زمی - که بی سر نباشد تن آدمی زمين زمی

ُنه بد مرغ را پيش تيرش گذر کمان را به زه کرد و بگشاد بر -  بچه دان، کاسه زه
ُبزھره چو شير که بيستون بنيروی پيل و بباD ھيون -  دل زھره

کنون مادرت ماند بی تو اسير - پر از درد و تيمار و رنج و زھير ناتوان  زھير
خود از بلخ زی زابلستان کشيد - به مھمانی پور دستان کشيد سوی زی
بتن ژنده پيل و بجان جبرئل - بکف ابر بھمن بدل رود نيل پاره، کھنه، فرسوده ژنده
ھمان تير ژوبين زھر آبدار - که بر آھنين کوه کردی گذار نيزه کوتاه جنگی ژوبين
ھمی شد بزين اندر اسفنديار - چو شير ژيان بر ره مرغزار خشم آلود، خشمگين، خشمناک، تندخو ژيان
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به تابوت زرين و در مھد ساج - فرستاد شان زی خداوند تاج باDپوش فراخ، چادر سبز يا سياه ساج
ز سر تا بپايش به کردار ساج - برخ چون بھار و بباD چو ساج درخت شيز مانند، درخت چھارمغز دارای چوب سخت ساج
نخواھم از و تا بود باج و ساج - نه بستام از ملک او من خراج باD پوش فرخ، چادر سبز يا سياه ساج
بر آن تيز با گرزۀ گاوسار - چنان کن که خوانندت اسفنديار مانند (پسوند) سار

ھمی چوب زد بر سرش ساروان - ز رفتن بماند آنزمان کاروان ساربان ساروان
ھمی پور را زال زر خواند سام - چو دستان ورا کرد سيمرغ نام پدر زال (رستم) سام
بگيتی کسی مرد ز ين سان نديد - نه از نامداران پيشين شنيد مانند (پسوند) سان

ز تو باز خواھم ھمه باژ و ساو - که بردی تو ھر سال ده چرم گاو باج و خراج ساو
چه بندی دل اندر سرای سپنج - چو دانی که ايدر نمانی برنج عاريه سپنج
سپھبد بفرمود تا مشک آب - پر از باد کردند ھم در شتاب سر لشکر سپھبد
سپھدار خونريز بيداد بود - سپاھش به بيداد او شاد بود صاحب لشکر و سپاه سپھدار

چه مردی بدين برز و اين فر و چھر - که چون تو نبيند ھمانا سپھر آسمان، فلک سپھر
سپيده چو از کوه سر بر کشيد - شب آن چادر شعر بر سر کشيد ماه سپيده
کمرھای زرين و زرين ستام - ز ياقوت پر کرده زرين دو جام لگام و يراق زين ستام

بزد بسر اژدھای سترگ - جھانجوی يل پھلوان بزرگ بزرگ سترگ
کشيدند بھر کک کوھزاد - ستوری بمانندۀ تند باد پرده، جمع ستر ستور

جھاندار محمود با فر و جود - که او را کند ماه و کيوان سجود سجده ھا سجود
ز ديده بباريد چندان سرشک - که خيره فرو ماند دانا پزشک اشک سرشک

به نيروی مردی جھان را بگير - ز شاھان بدست آر تاج و سرير تاج و سرير سرير
دريغ آيدم کاينچنين يال و سفت - ھمی از پلنگان نبايد نھفت سخت سفت
سکوبا و ز آن سوگواران چھار - برھنه شدند اندر آن جويبار کشيش ترسايان سکوبا
مرا بھر مرگت فرستاده زال - که در خاک آرم تن بد سگال انديشه، فکر سگال
نشست و سگاليد از ھر دری - به بخشيد ھر کار بر ھر سری فکر کردن، انديشيدن سگاليدن
چو شب تيره تر گشت اسفنديار - سليحش بپوشيد و بر ساخت کار س�ح سلبح

چرا نامدم با تو اندر سفر - که گشتی بگردان گيتی سمر مشھور  افسانه سمر
از ين بچه چون بچه اھرمن - سيه چشم و مويش بسان سمن سفيد سمن
به پيش اندر آيد گرفته کمند - نشسته ابر اسب تازی سمند  اسپ زرد رنگ سمند

ز زخم سنان ھای الماس گون - تو گفتی ھمی بارد از ابر خون سرنيزه، قطعه آھن نوک نيزه سنان
سنانی بدستش چو آذر گشسپ - در انداخت کو را ربايد ز اسپ سر نيزه، قطعه آھن نوک تيز در سر نيزه سنان

بپرده درون رفت با سوگ و درد - دلش پر ز درد و رخش پر ز گرد غم و غصه سوگ
بدانجای سيمرغ را Dنه بود - که آن خانه از خلق بيگانه بود عقاب سيمرغ
جوانی که نوش آذرش بود نام - سر افراز و جنگ آور شادکام خوش کام شادکام
ُپس پشت بد شارسان ھری - به پيش اندرون تيغ زن لشکری شھرستان شارسان

ز من بدره و ھديۀ زابلی - بيابيد و ھم شارۀ کابلی دستار پرنيانی شاره
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شبستان او را بخادم سپرد - و ز آنجايگه روشنائی ببرد حرام سرای شبستان
بشبگير لھراسب آگاه شد - غمی گشت و شاديش کوتاه شد خرگاه شبگير
بدو گفت کاموس چندين مدم - به نيروی اين شتۀ سست خم جناب شته
يکی شير شرزه بچنگال تيز - ز چنگش کجا خاستی رستخيز  ژيان شرژه
ھمه موی اندام او ھمچو برف - وليکن برخ سرخ بود و شگرف تازه شگرف
چو بشنيد کک ز و بخنديد و گفت - که بيھوده ز ينسان نشايد شنفت شنيدن شنفتن
چو باشی بنزد يکی شوربخت - که بستر کند شب ز برگ درخت کم بخت شور بخت
نشست از بر شولک اسفنديار - برفت از پسش لشکر نامدار اسپ تندرو شولک
لبان از طبر زد زبان از شکر - دھانش مکلل بدور گھر بيد سرخ طبر

تو بی ديده بان و ط�يه مباش - ز ھر دانشی سست مايه مباش ط�يه
در اندود يک روی آھن به قير - پراگند بر قير مشک و عبير عطر عبير
گرفتند از آن پس عمود گران - ھمی کوفتند آن بر اين اين بر آن ستون، دانگ عمود
چو رخسار بنمود سھراب را - ز خوشاب بنمود عناب را گل، تبرخون عناب

من از شست و شش سست گشتم چو مست - بجای عنانم عصا شد بدست لگام، قيضه عنان
پذيرفت سامش ز بی بچگی - ز ناداری و پيری و غرچگی ناتوانی غرچگی

ھمه دشت غرمست و آھو و گور - کسی را که باشد تکاور ستور ميش کوھی و قوچ جنگی غرم
به رخ چون بھار و به باDی سرو - ميان ھا چه غرو و برفتن تذرو باريک غرو
يکی مرد شد چون يک آزاد سرو - برش کوه سيمين ميانش چو غرو بلند غرو

به پيش آوريدند آھنگران - غل و بند و زنجير گران طوق، گردن بندی که به دست و پای زندانيان اندازند غل
دل شاه نوشيروان شد غمی - بر آميخت انده با خرمی با غم و غصه غمی
بر آسود رستم ابر خوابگاه - غنوده شد از باده و رنج راه لميده غنوده
چو بنھاد جمشيد سر در گريز - غنيمش ز دنبال با تيغ تيز دشمن غنيم

ھمان جوشن و خود غيبه بزر - بپوشيد در زير شان چون زبر  موادی که تفنگ را پر کنند مانند کارتوس غيبه
ز فتراک بگشاد پيچان کمند - درآورد ديوار باره به بند تسمه، دوال، سموت، ترک بند از زين اسپ فتراک

تو دادی مرا فر و فرھنگ و رای - تو باشی بھر نيک و بد رھنمای بزرگی، شکوه فر 
ھر اندازه ھر کس می ميخوريد - ز آغاز فرجام را بنگريد آخر، عاقبت فرجام
بدين بارۀ دژ دل اندر مبند - که اين نيست بر تو ز فرخ بلند آسمان، فلک فرخ
فرسته فرستاد نزد پدر - که ای نامور شاه پيروزگر نوند، فرستاده، پيک، ايلچی، بريد فرسته

جھان انجمن شد بر تخت اوی - از آن بر شده فرۀ بخت اوی بزرگی، شکوه، ج�ل فره 
مر آن شاه را نام کورنگ بود - کزو تيغ فرھنگ با رنگ بود ثقافت فرھنگ
بزند و به زردھشت و دين بھی - به نوش آذر و آذر فرھی بزرگی فرھی
چھل شتر آورد رستم گزين - ز باD فروھشته ديبای چين گذاشتن، فرو گذاشتن، پائين گذاشتن فروھشتن

بباDی سرو و چو خورشيد روی - فروھشته از مشک تا پای موی بار کرده، گذاشته، مانده فروھشته
چو از کوه ديد آن شه با فرين - که اندر نشستند گردان بزين بزرگ و با وقار فرين
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پشوتن ھمی رفت پيش سپاه - بريده فش و دم اسپ سياه فش اسپ، يال اسپ فش
ز بادام سرمه به مرجان سپرد - گھی ريخت گاھی بفندق سترد سر انگشت فندق
يکی آتش افروخت از کھسار - که از دود او گشت گيتی چو قار قير مانند قار
چو آمد ز ايوان او بانگ جنگ - مغنی به قانون در آورد چنگ آلۀ موسيقی قانون
صبا را که تگ پيش از آھو بدی - به گردن قطاس از دم او بدی قطاس
بخوان يک غزل يار قوال ما - که باشد مناسب به احوال ما خوانندۀ قوالی قوال
ھمه زند اوستا بر افروختند - ھمه کاخ و ايوان ھمی سوختند قصر کاخ

رخم Dله گون گشت بر سان ماه - چو کافور شد رنگ و رويم سياه سفيدگون کافورگون
از آن بيم کوه زاد از جا بجست - بترسيد و شد نوش بروی کبست حنظل، گياه تلخ کبست
دو خواھرش رفتند از ايوان بکوی - غريوان و بر کتف ھا بر سبوی شانه، دوش کتف

اگر نان کشگينت آيد بکار - و زين ناسزا ترۀ جويبار يک نوع نان خشک کشگين
ز ايوان گشتاسب تا پيش کاخ - درختی کشن بيخ و بسيار شاخ ک�ن  کشن
يکی کلبه ای ساخت اسفنديار - بياراست ھمچون گل اندر بھار خانه فقيرانه کلبه
دلش باد شادان و تاجش بلند - بگردن بد انديش او را کمند طناب رشته، دام کمند

کنارنگ مرو است ماھوی نيز - سواران و پي�ن و ھر گونه چيز والی، آستاندار کنارنگ
چنين گفت سيمرغ با چور سام - که ای ديده رنج نسيم و کنام بيشه، گوشۀ حيوانات کنام
به کنده در افتاد با چند مرد - بزرگان و شيران روز نبرد کند کنده

ھر آنکس که شد کامران در جھان - پرستش کنندش کھان و مھان خوردان کھان
بمردی ھمان ز آسمان بگذرد - ھمی خويشتن کھتری نشمرد خورد کھتر
خنک شاه کو چون تو دارد پسر - بباD و چھرت بنازد پدر که او کو
ز کوپه به آغوش بردارمت - بنزديک فرخنده زال آرمت گھواره کودک کوپه

سپھبد سر افراز کاموس بود - که با لشکر و پيل و با کوس بود دھل کوس
ز کوھه به آغوش بردارمت - بنزديک فرخنده زال آرمت کوھان کوھه
ز کين نياکان بدل ياد کن - بر ين تخمه بر داد و بيداد کن کينه، دشمنی، عداوت، بغض کين
زدم چند بر گبر اسفنديار - چنان بد که بر سنگ ريزند خار گبر، بی دين گبر
سواری سر افراز و گرد تمام - فراز آمدی تا به نزديک سام پھلوان ُگرد
پراگنده گشتند از آوردگاه - غمی گشته گردان و اسبان تباه ُپھلوانان، جمع گرد ُگردان
ھمی بر خروشيد چون پيل مست - بکی گرزۀ گاوپيکر بدست گرز گرزه
پی افگندم از نظم کاخ بلند - که از باد و باران نيابد گزند ضرر گزند
گزيتی نھادند بر يک درم - گر ايدون که دھقان نگردد دژم ماليه گزيت
گسارنده آورد جام بلور - نھادش ابر دست بھرام گور ساقی گسارنده
گسارندۀ بادۀ لعل رنگ - بکف ساغر و چھرۀ لعل رنگ ساقی گسارنده
تو ز ايدر برو با سپاه گران - ھمه نامداران و گندآوران دانشمندان گنداوران

چو شب روز شد شاه و گندآوران - نھادند سر سوی مازندران حکما، دانشمندان، فض� گندآوران
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به پھلو زبان حصن را گنگ دان - بر آن گنگ در کک بدی جاودان قلعه گنگ
بخارا پر از گرز و گوپال بود - که لشکرگه شاه ھيتال بود  (شاه يفتل) يک نوع س�ح گوپال

شکارش نباشد بجز شير و گور - از ايراش خوانند بھرام گور گوه خر و لقب بھرام گور
بدين گونه از چرم پويندگان - بپوشيد باDی گويندگان انسان ھا گويندگان

چو دانست رستم کخ Dبه بکار - نيايد ھمی پيش اسفنديار عجز و نياز، زاری، (Dوه) {اپلوس Dبه
دبير نويسنده را پيش خواند - و ز آن چاره و جنگ لختی براند قسمت، توته لخت
بخارا پر از گرز و گوپال بود - که لشکرگه شاه ھيتال بود قرارگاه سربازان رزمی لشکرگه
چو تابوت را ديد دستان سام - فرود آمد از اسپ زرين لگام قيضه اسپ لگام
از ايوان سه مجمر پر آتش گرفت - برفتند با او سه ھشيار گرد ظرفی که در آن آتش می اندازند، منقل مجمر

بسوی خراسان نھاديم روی - بر مرزبانان پرخاشجوی نگھبان مرز و سرحد مرزبان
به بستی تن من به بند گران - به زنجير و مسمار آھنگران ميخ مسمار

سزاوار او جای آرام و خواب - بياراست و بنھاد مشک و گ�ب عطر مشک
بفرمود تا خادمان سپاه - برند آن بتان را به مشکوی شاه حرم سرای، شبستان مشکوی

ز دشت سواران بر آرند خاک - شود جای بر تازيان بر مغاک مغاره مغاک
چو آمد ز ايوان او بانگ جنگ - مغنی به قانون در آورد چنگ آواز خوان، نوازنده مغنی
بفرمود دستان که در سيستان - منادی بگويد بھر جا روان جھرزن، جھرچی منادی
يکی آسيا ديد در پيش ده - نشسته پراگنده مردان مه بزرگ، مھتر مه 

بخندند بر من مھان جھان - از ين بچه در آشکار و نھان بزرگان مھان
چنين گفت با رستم اسفنديار - که ای شير دل مھتر نامدار بزرگتر مھتر
بدو گفت شاھا ردا بخردا - جھاندار و بر موبدان موبدا مغ بد، رئيس مغان، پيشوای روحانی زردھشتی موبد

به روز و به شب مويه کرد و گريست - پس از مرگ سھراب سالی بزيست  غم مويه
سوی ميسره گرد نستور بود - از ايرا سپه دار را پور بود طرف چپ، سمت چپ جناح چپ ميدان جنگ، ايسر ميسره
بدل نره شير و بتن ژنده پيل - ّاورد خشت افگنی بر دو ميل مقياس فاصله مانند مايل انگليسی ميل
بياراست بر ميمنه جای خويش - سپھبد بدو لشکرآرای خويش طرف راست، سمت راست، جناح راست ميدان جنگ، ايمن ميمنه
ز مينو فرستاد زی من خدای - مرا گفت از اينجا به مينو برای بھشت مينو
نژادش ز افغان سپاھش ھزار - ھمه ناوک انداز و ژوبين گذار تير کوچک ناوک

بکار اندرش نايژه سست بود - زنش گفت کان سست خود رست بود تصميم نايژه 
چنان دان که آن کارکرد منست - نه از چارۀ ھم نبرد منست جنگ نبرد

بياريد پس گفت جام نبيد - بياد تھمتن بلب در کشيد شراب نبيد
ز بھمن خبر يافت گشتاسب شاه - که آمد نبيره ز زابل براه نواسه، نبسه، نبيسه نبيره
نبيرۀ جھاندار سام سوار - سوی مادر از تخمۀ نامدار  نيکه و نبيره نبيره
چو آواز اسپان برآمد ز راه - برفتند گردان به نخجيرگاه شکار نخجير
نگه کرد از آن سو به نخجيرگاه - پديد آمدئ آن پھلوان سپاه شکارگاه نخجيرگاه
غريب و اسير و نژند و نزار - بخاک اندرون آن تن نامدار Dغر، ضعيف، ناتوان، رنجور نزار
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بيآمد چنين تا لب ھيرمند - ھمه لب پر از باد و جانش نژند خسته نژند
چو اين کرده باشم بخواھشگری - ببندم کمر تا که جان نشکری پاره نکنی نشکری

يکی ساخته نغز طنبور ساخت - ھمی رزم را پيش خود سور ساخت خوب، بديع، نيکو، لطيف نغز
نگھدار لشکر اکنون توئی - نگه کن بديشان نگر نغنوی فريب نخوری نغنوی

بخنديد دستان ز پور جوان - ولی شد دلش بيش از اندوه نوان ناDن، ناتوان نوان
نوندی فرستاد و کردش خبر - چو بشنيد سام يل پر ھنر نامه، نوت، گزارش نوند

بسی روز را داده بودم نويد - بسی کرده بودم ز ھر در اميد مژده، بشارت، خبر خوش نويد
کسی سام يل را نيارست گفت - که فرزند پير آمد از پاک جفت سرزنش نيارست
نه بيرون توانست کردن ز کام - چو شمشير بد تيغ و کامش نيام پوش، غ�ف نيام
ز دشت سواران نيزه گذار - سپاھی بيامد فزون از ھزار نيزه انداز نيزه گذار

ز دريا به دريا سپه گستريد - ز لشکر کسی روی ھامون نديد دشت ھامون
يکی دخت شاه سمنگان منم - ز پشت ھژبر و پلنگان منم حيوان قوی ھژبر

بدين سان ھمی لشکر آراستند - ز دادار نيکی و ھش خواستند ھوش  ھش  
نھشت از دليران خود ھيچ يک - که آرند مر باد پا را به تک ماندن ھشتن
ز لشکر بيامد ھشيوار بيست - که تا اندر آوردگه کار چيست ھوشيار ھشيوار
به پروردمش تا بر آورد يال - شد اندر جھان سر بسر بی ھمال ھمتا، انباز، مثل، مانند ھمال
اگر نيستی جز شکست ھمای - خردمند را دل برفتی ز جای جنگنده خوب ھمای

ھمی گفت ھر کس که لھراسب شاه - بمردی ز ترکان تھی کرد گاه ھميشه ھمی
تھمتن ھميدون يکی جامی - بخورد آفرين کرد بر جان کی ھمين طور ھميدون
ھميرو چنين تا فريدون شاه - که اصل کيان بود زيبا ک�ه ھمين طور ھميرو

از ين مھر آن دخت با فر و ھنگ - نماند ھيچ بر روی سھراب رنگ ھنر و دانش ھنگ
ز شبگير تا سايه گسترد ھور - ھمی اين بر آن ان بر اين کرد زور خور، خورشيد، آفتاب ھور
و ز آنجا به نوش آذر اندر شدند - رد و ھيربد را ھمه سر زدند پيشوای دينی، موبد، استاد دينی ھيربد
ھيونی بر افگند بر سان باد - بنزديک ماھوی سوری نژاد شتر و چھر ھيون

ز گاوان ورز و ز گاوان شير - ده و دو ھزارش نوشت آن دبير ُقلبه ورز
گرفتش فش و يال اسپ سياه - ز خون ول شد خاک آوردگاه رھا، آلوده ول
ُبمردی و گردی چو درنده شير دو مرد خردمند و بسيار وير -  ياد، ھوش، فرياد وير
چو افراسيابش بدانسان بديد - به پيران ويسه يکی بنگريد قريه ويسه

بپرسيد کاين کيست و ين ويله چيست - بدينسان خروشيدن از بھر چيست حيله ويله
که يارد گذشتن ز پيمان اوی - دگر سر کشيدن ز فرمان اوی توان يارد

بدو اندرون ياره و افسر است - که شاه سر افراز را در خور است رتبه ياره
کمندش بياورد ھفتاد ياز - به پيش خود اندر فگندش دراز واحد مسافه، طول يا فاصله، ارش، ارج ياز
تو کاری که داری نبردی بسر - چرا دست يازی بکار دگر دست دراز کردن يا اندازه کردن با دست ھا يازيدن
زبان و خرد بود و رای درست - بتن نيز ياری ز يران بخست دانا ير

 11



شھان در رکابش فزون از ھزار - چه اندر يمين و چه اندر يسار طرف چپ، سمت چپ جناح چپ ميدان جنگ، ايسر يسار
مرا از جھان بی نيازی دھد - ميان ي�ن سرفرازی دھد پھلوان يل

شھان در رکابش فزون از ھزار - چه اندر يمين و چه اندر يسار طرف راست، سمت راست، جناح راست ميدان جنگ، ايمن يمين
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