
شده برده کار به صفحات کردن پر برای و بوده نمایش صرفاً پی دی اف، این در موجود متن های تذکر:

هستند. علم ارزش گونه هر فاقد لذا است؛

فارس به فارس لغت فرهنگ

زی فرهنگ

دامن افشان وحید
فالن اه دانش علم هیأت عضو

فالن اه دانش انتشارات

۱۴۰۰



وحید دامن افشان، : سرشناسه
دامن افشان زی فرهنگ̸وحید فارس به فارس لغت فرهنگ : عنوان

؟؟ : نشر مشخصات
؟؟ : ظاهری مشخصات
؟؟ : فروست
؟؟ : شاب

؟؟ : انگلیس به عنوان : یادداشت
منابع : یادداشت

؟؟ : موضوع
؟؟ : افزوده شناسه
؟؟ : کنگره ردە بندی
؟؟ : دیویی ردە بندی

۲۴۷ فالن اه دانش انتشارات

زی فرهنگ فارس به فارس لغت فرهنگ کتاب: عنوان
دامن افشان وحید تألیف:

خانوادگ نام و نام ادبی: ویراستار
؟؟ صفحە آرا:

کرمانشاه اه دانش انتشارات ناشر:
؟؟ چاپ: نوبت و تاريخ

؟؟ شمارگان:
تومان ؟؟ قیمت:

؟؟ : شاب
رحل قطع:

؟؟ چاپخانه:
؟؟ پخش: مراکز

است. نویسنده عهده به مطالب درست مسئوليت

است. محفوظ ناشر برای چاپ حق



بدانند... بیشتر م خواهند که آن هایی همه به تقدیم





ناشر یادداشت

و پرزحمت بسیار کاری ورد روسافت مای مانند نرم افزارهایی با لغت فرهنگ های صفحە آرایی و حروف چین

را الزم موارد از بسیاری م شود مجبور لذا و و ندارد نرم افزارها این روی کامل کنترل کاربر زیرا است؛ وقت گیر

قرارگیری نحوه و چینش بخواهد کار پایان یا میانه در کاربر چنانچه این، بر عالوه کند. تنظیم دست صورت به

طاقت فرسا کاری که دهد انجام دست صورت به تک تک را الزم موارد تمام باید دهد، تغییر را قسمت ها از بعض

بود. خواهد زمان بر و

لغت فرهنگ های حروف چین زی پرشین، قدرتمند بسته از استفاده با که است کالس xefarhang کالس

لغات نوشتن دهد، انجام کالس این در است الزم کاربر که کاری تنها م کند. آسان بسیار را فارس به فارس

عبارت به م دهد. انجام کالس خود را کار مابق است! آن ها الفبایی ترتیب رعایت حت بدون آن ها معان و

ی با را آن ها و کرده مرتب الفبا حروف ترتیب به را لغات است، گرفته صورت آن در که تنظیمات با ر، دی

گروه ی شروع برای حت این، بر عالوه م دهد. نمایش خود پی دی اف خروج در ستون دو در زیبا چینش

این چون دهد؛ انجام اضافە ای کار هیچ کاربر نیست نیازی پ، حرف با شروع شده لغات گروه مثل جدید حرف

گروه آن به مربوط حرف کرده، شروع جدید صفحه ی خودکار، طور به جدید، حرف گروه ی دیدن با کالس

ی در را حرف این معتبر، فرهنگ های همه مانند همچنین و کرده چاپ درشت فونت با صفحه آن باالی در را

خودکار طور به کارها تمام ر، دی عبارت به م کند. چاپ صفحه چپ لبه در سیاه رنگ پس زمینه با نیم دایره

م شود. انجام

مثال، عنوان به است. لغات چینش نحوه آسان بسیار تغییر ان ام کالس، این مفید بسیار انات ام از ی



ناشرج یادداشت

و کالس فایل در کد خط ی تغییر به نیاز فقط لغت، فرهنگ کل در لغات کل فونت اندازه کردن درشت برای

م برد! زمان ثانیه چند فقط که است آن اجرای

است: زیر شرح به است، شده رعایت کالس این در که استانداردی تنظیمات از برخ

کالس هدف به توجه با فونت انتخاب .۱

متن لغات، متن ، اصل متن مانند کتاب مختلف قسمت های برای فونت مختلف اندازە های اختصاص .۲

و… منابع سربرگ ها،

ریاض اعداد و انگلیس و فارس متن های فونت اندازه بین مناسب هماهنگ .۳

متن بیشتر خوانایی برای متن بلوک اندازه نوع دو انتخاب .۴

متن بلوک اندازه به توجه با خطوط بین فاصله رعایت .۵

خود از بعد و قبل متن های با لغات بین فاصله مانند صفحه در موجود عناصر بین مناسب فاصله رعایت .۶

آن ها ل ها ش و لغات بین فاصله یا و

کتاب مختلف بخش های چیدمان ترتیب انتخاب .۷

حرف گروە های اول صفحه طراح .۸

صفحه در لغات آسان تر کردن پیدا برای معتبر فرهنگ های با مطابق سربرگ ها چیدمان طراح .۹

بود. خواهد تغییر قابل سفارش طور به نیز شما کتاب ناشر خواستە های مطابق کالس این که است بدیه

، انگلیس به فارس فرهنگ های حروف چین برای آن از م توان کالس این در تغییرات انجام با این، بر عالوه

کرد. استفاده نیز انگلیس به انگلیس و فارس به انگلیس

آن با کار ونگ چ نیز و انات ام کلیه که است صفحە ای ۸ راهنمای فایل ی دارای کالس این همچنین

م دهد. توضیح سادگ به را

خانوادگ نام و نام

۱۴۰۰ بهار تهران،



پیش گفتار

و پرزحمت بسیار کاری ورد روسافت مای مانند نرم افزارهایی با لغت فرهنگ های صفحە آرایی و حروف چین

را الزم موارد از بسیاری م شود مجبور لذا و و ندارد نرم افزارها این روی کامل کنترل کاربر زیرا است؛ وقت گیر

قرارگیری نحوه و چینش بخواهد کار پایان یا میانه در کاربر چنانچه این، بر عالوه کند. تنظیم دست صورت به

طاقت فرسا کاری که دهد انجام دست صورت به تک تک را الزم موارد تمام باید دهد، تغییر را قسمت ها از بعض

بود. خواهد زمان بر و

لغت فرهنگ های حروف چین زی پرشین، قدرتمند بسته از استفاده با که است کالس xefarhang کالس

لغات نوشتن دهد، انجام کالس این در است الزم کاربر که کاری تنها م کند. آسان بسیار را فارس به فارس

عبارت به م دهد. انجام کالس خود را کار مابق است! آن ها الفبایی ترتیب رعایت حت بدون آن ها معان و

ی با را آن ها و کرده مرتب الفبا حروف ترتیب به را لغات است، گرفته صورت آن در که تنظیمات با ر، دی

گروه ی شروع برای حت این، بر عالوه م دهد. نمایش خود پی دی اف خروج در ستون دو در زیبا چینش

این چون دهد؛ انجام اضافە ای کار هیچ کاربر نیست نیازی پ، حرف با شروع شده لغات گروه مثل جدید حرف

گروه آن به مربوط حرف کرده، شروع جدید صفحه ی خودکار، طور به جدید، حرف گروه ی دیدن با کالس

ی در را حرف این معتبر، فرهنگ های همه مانند همچنین و کرده چاپ درشت فونت با صفحه آن باالی در را

خودکار طور به کارها تمام ر، دی عبارت به م کند. چاپ صفحه چپ لبه در سیاه رنگ پس زمینه با نیم دایره

م شود. انجام

مثال، عنوان به است. لغات چینش نحوه آسان بسیار تغییر ان ام کالس، این مفید بسیار انات ام از ی



پیش گفتارح

و کالس فایل در کد خط ی تغییر به نیاز فقط لغت، فرهنگ کل در لغات کل فونت اندازه کردن درشت برای

م برد! زمان ثانیه چند فقط که است آن اجرای

است: زیر شرح به است، شده رعایت کالس این در که استانداردی تنظیمات از برخ

کالس هدف به توجه با فونت انتخاب .۱

متن لغات، متن ، اصل متن مانند کتاب مختلف قسمت های برای فونت مختلف اندازە های اختصاص .۲

و… منابع سربرگ ها،

ریاض اعداد و انگلیس و فارس متن های فونت اندازه بین مناسب هماهنگ .۳

متن بیشتر خوانایی برای متن بلوک اندازه نوع دو انتخاب .۴

متن بلوک اندازه به توجه با خطوط بین فاصله رعایت .۵

خود از بعد و قبل متن های با لغات بین فاصله مانند صفحه در موجود عناصر بین مناسب فاصله رعایت .۶

آن ها ل ها ش و لغات بین فاصله یا و

کتاب مختلف بخش های چیدمان ترتیب انتخاب .۷

حرف گروە های اول صفحه طراح .۸

صفحه در لغات آسان تر کردن پیدا برای معتبر فرهنگ های با مطابق سربرگ ها چیدمان طراح .۹

بود. خواهد تغییر قابل سفارش طور به نیز شما کتاب ناشر خواستە های مطابق کالس این که است بدیه

، انگلیس به فارس فرهنگ های حروف چین برای آن از م توان کالس این در تغییرات انجام با این، بر عالوه

کرد. استفاده نیز انگلیس به انگلیس و فارس به انگلیس

آن با کار ونگ چ نیز و انات ام کلیه که است صفحە ای ۸ راهنمای فایل ی دارای کالس این همچنین

م دهد. توضیح سادگ به را

دامن افشان وحید

۱۴۰۰ بهار کرمانشاه،



نمادها فهرست

کتاب در کاررفته به اختصاری نمادهای

اسم ا

جمع اسم ا.ج

صفت ص

فاعل صفت ص.فا

مفعول صفت ص.م

تفضیل صفت ص.ت

مصدر مص

جعل مصدر مص.ج

مصدر اسم ا.مص

کنایه ک

قید ق

ضمیر ض

حرف ح

به کنید نگاه ◀

انه بی لغات برای اختصاری نمادهای

عربی ع

ترک ت

هندی هنـ

یونان یو

فرانسه فر

انگلیس انگلـ

روس رو





مطالب فهرست

ث ناشر یادداشت

چ پیش گفتار

خ نمادها فهرست

۱ لغات

۶۷ فارس زبان دستور باب در گفتاری آ

۶۷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسم آ. ۱

۶۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفت آ. ۲

۶۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فعل آ. ۳

۶۹ فارس زبان پسوندهای و پیشوندها ب

۶۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پیشوندها ب. ۱

۷۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پسوندها ب. ۲

۷۱ منابع





ا

ا

طبیعت در هیدروژن، و اکسیژن از مرکب مایع، است جسم ̸ا̸ آب
در گرفته، فرا را زمین روی ربع سه و است موجود زیاد مقدار به

م شود. منجمد صفر درجه در و م آید جوش به حرارت درجه صد

و آبان ماه پاییز، دوم ماه ، ایران خورشیدی سال از هشتم ماه ̸ا̸ آبان
م گویند. هم ابان

م سازند، آجر با را آن سقف که روپوشیده بزرگ حوض ̸ا̸ آب انبار
آب. کردن ذخیره جای

شده. گفته هم آب ورز غواص، شناگر، ̸ص̸ آب باز
دارد ریز سوراخ های آن لوله سر که دستە دار فلزی ظرف ̸ا̸ آب پاش
م گویند. هم آب پاچ زمین. روی یا گل ها روی پاشیدن آب برای

آب پاش

پاهایش قهوە ای، رنگ به ملخ نوع از است حشرە ای ̸ا̸ آب دزدک
م کند حفر زمین زیر در سوراخ هایی آن ها با که تیز و دندانە دار

مانند ریز حشرات خوراکش م رساند. آسیب گیاهان ریشه به و

بال های م آید، بیرون شب ها آن هاست. امثال و کرم و سوس

م کند. پرواز کم و دارد کوچ

آب دزدک

در آن شستن واسطه به نو جامه یا پارچه شدن کوتاه ̸مص̸ آب رفتن
آب.

تیرماه سیزدهم روز در ایرانیان قدیم در که جشن ̸ا̸ آب ریزان
گفتە اند. هم آب تیرگان و آب پاشان آب ریزگان، م گرفتە اند،

حرارت اثر در جامد جسم شدن وا شدن، گداخته ۱ ̸مص̸ آب شدن
آ. پیوست ◀ شدن. شرمنده از کنایه ۲

م گیرند نارس انگور یعن غوره از که آبی غوره، افشره ̸ا̸ آب غوره
ب. پیوست ◀ م گیرند. کار به اغذیه طعم ساختن ترش برای و

نمایان آن آب که باغ و خانه در آب جوی یا حوض ( (ب.نِ ̸ا̸ آب نما
معن به م آید، زمین روی بر کاریز یا چشمه آب که جایی باشد،



آهن ربا۲آپارات

شده. گفته هم سراب

دستگاه یا عکاس دستگاه قبیل از اسباب و دستگاه [رو] ̸ا̸ آپارات
فیلم. دادن نمایش

م گویند. هم آپارت حقە باز، بی شرم، بسیار ̸ص̸ آپاردی
طوایف از ی نام و مالدار و بزرگ شخص [ت] ̸ا.ص̸ آتابای

ترکمن. بزرگ

و کامل نفس معن به فریدون، پدر نام ( (ت.بِ ̸ا.مص̸ آتبین
آبتین شده، گفته نیز نی کردار و گفتار صاحب و وکار نی شخص

: فردوس از مثال گفتە اند. هم

زمین روی رفتن ب ضحاک چو

آتبین جهان اندر آمد پدید

بخارهای آن دهانه از که کوه آتش، افشاننده ̸ص̸ آتش فشان
آتش فشان کوە های بیشتر م آید. بیرون گداخته مواد و گوگردی

کوە های سلسله ی کبیر، اقیانوس کنار در هستند. دریاها کناره در

است. آتش فشان

آتش فشان

آن ها به دست کارهای و بدهد درس را دختران که زن ̸ا̸ آتون
شده. گفته نیز زهدان و مشیمه معن به معلمه، بیاموزد،

م کند. گناه که شخص ار، گناه [ع] ( (ثِ ̸ص̸ آثم
یا درفش یا سوزن خالنیدن زدن، سوزن زدن، بخیه ̸مص̸ آجیدن
آزنیدن و آزندیدن و آزدن و آژدن و آزیدن و آژیدن چیزی، در نشتر

شده. گفته هم

دیوار کنار در که طاقچە ای چهارپایان، خوردن علف جای ̸ا̸ آخور
نیز آخورگاه م ریزند، آن در را چهارپایان خوراک و م کنند درست

شده. گفته

هم آذرنگ هالک، دمار، آفت، محنت، رنج، اندوه، (د.ر) ̸ا̸ آدرنگ
شده. گفته

شده. گفته هم اروین امتحان، تجربه، آزمایش، ( (ر.وِ ̸ا̸ آروین
فریب دهنده. دروغگو، (س.م) ̸ص̸ آسمند۱

حیران. سرگشته، ̸ص̸ آسمند۲
و خانه معن به کاوک، ، کاب کابوک، پرندگان، النه النه، ̸ا̸ آشیانه

ب. پیوست ◀ شده. گفته هم ن مس

آشیانه

گذشتن از پس که مسیل خش رود، ، خش رودخانه ( (غُ ̸ا̸ آغر
باشد. مانده آبی اندک آن جاهای از بعض در سیالب

گفته هم آالوه و الو و االو شعلە دار، آتش، زبانه آتش، شعله ̸ا̸ آالو
شده.

که تماشاخانه در تماشاکنندگان نشستن جای ̸ا̸ آمف تئاتر
بزرگ ترین شود، ساخته ان پل ل ش به و نیم دایره آن ردیف های

نشستن جای که بوده کلیزه به موسوم و روم در قدیم آمف تئاترهای

داشته. را نفر هزار نود

آمف تئاتر

شده. گفته هم اوا آهنگ، بانگ، آواز، مخفف ̸ا̸ آوا
حمله. کارزار، نبرد، ار، پی جنگ، ̸ا̸ آورد

پهناکش، ، پارچە باف ادوات و آالت از ی (ه.ج) ̸ا̸ آهنجه
م بندند. سقف به بافندگ دستگاه از که ریسمان

سزید چون چنان دانا ببخشید پدید آمد دادن و بخشش در ̸ا̸ آهن ربا
دریا چو شد پیوسته کار چون بجنبید شد بسته دگر اندر ی ها فل
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چراغ روشن کردار به شد زمین راغ و دشت چون و کوه چون و

بلندی را زمین کشید باال سوی رستن سر دمید بر آبها کوه ببالید

جوید آرام و خواب و خور سیاه و بود تیره مرکزی ی اه جای نبد

ز خرد جویا نه و زبان گویا نه هم جوید کام زندگ وزان هم

ازو نخواهد کار فرجام نی و بد نداند پرورد تن خاشاک ز و خاک

هنر پنهان ایچ نکرد ایرا از دادگر و بد توانا دانا چو کردگار بندگ

نهان. و ار آش کس نداند جهان کار فرجام چنینست

چو به روزگار بدو نمودن ته من تیزی از کردن سرش ̸ا̸ آهنگر
او با برفتند روی بنهاد تیز پهلوان پس اوی پیش از برخاست گودرز

همه پیلتن گو گرد دیدند چو راه گرفتند اندر رستم پس سپاه سران

و بادی جاوید که پهلوان بر گرفتند ستایش انجمن شدند نامداران

جای تخت سر همیشه باد تو پای زیر سر به سر جهان روشن روان

نغز گفتنش سخن تیزی به نیست مغز را کاووس که دان باد.تو تو

شود پیمان باز سر ز خوبی به شود پشیمان همانگه بجوشد نیست

زان او هم گناه نباشد را ایرانیان هم شاه ز گردد آزرده گر تهمتن

تهمتن دست پشت هم بخاید تندی ز شدست پشیمان سخنها

زین تخت مرا بی نیاز ک کاووس ز هستم که باز آورد پاسخ چنین

خشم از دارم چرا مرگ به نهاده دل و جوشن قبا ترگ تاج و باشد

گشت سرم خاک مشت ی چه پیشم کاووس چه باک کاووس

چون گفتار ز کس ز نترسم یزدان پاک از جز بس کرد دلم و سیر

پیلتن. با گودرز گفت چنین انجمن گشت سیر

سزید چون چنان دانا ببخشید پدید آمد دادن و بخشش در ̸ا̸ آهوبره
دریا چو شد پیوسته کار چون بجنبید شد بسته دگر اندر ی ها فل

چراغ روشن کردار به شد زمین راغ و دشت چون و کوه چون و

بلندی را زمین کشید باال سوی رستن سر دمید بر آبها کوه ببالید

جوید آرام و خواب و خور سیاه و بود تیره مرکزی ی اه جای نبد

ز خرد جویا نه و زبان گویا نه هم جوید کام زندگ وزان هم

ازو نخواهد کار فرجام نی و بد نداند پرورد تن خاشاک ز و خاک

هنر پنهان ایچ نکرد ایرا از دادگر و بد توانا دانا چو کردگار بندگ

نهان. و ار آش کس نداند جهان کار فرجام چنینست

اندیشۀ بر کهن روزگار شود نو کنون سخن زمان آمد بدانستم ̸ا̸ آهون
آن اندر نور چو من دل آفرین از پر لب شبی بخفتم زمین شهریار

به روانم روشن دید چنان لب بسته و دل گشاده نخفته شب تیره

الژورد شب گیت روی همه آب ز برآمد شمع رخشنده که خواب

ی شدی دیبا برسان دشت و در زرد یاقوت چو گشت شمع آن از

سر بر تاج ی ماه چو شهریاری برو نشسته شدی پیدا پیروزه تخت

هفتصد چپش دست به میل دو سپاهش کشیده بر رده کاله جای به

رهنمای را شاه بدین و بداد پای به پیشش دستور پاک ی پیل ژنده

سپاه. چندان و پیالن ژنده وزان شاه فر از سر گشت خیره مرا

کران بی ری لش آورم فراز جنگ آوران ترکان ز من کنون ̸ا̸ آیشنه
رستم به را طوس پی ببرم ایران از را کاووس گاه از برانگیزم

به ایران از شاه کاووس گاه بر نشانمش کاله و گرز و تخت دهم

تخت سر یرم ب بروی آرم اندر روی شاه ابا جنگ جوی شوم توران

پسر من و باشد پدر رستم چو آفتاب از ذارم ب نیزه سر افراسیاب

ستاره ماه و خورشید روی بود روشن چو تاجور کس گیت به نباید

هم بود باگهر هم که انجمن برو شد سپه سو هر ز کاله برفرازد چرا

آب بر کشت سهراب افگند که افراسیاب نزدی به شد زن.خبر تیغ

زمین آیدش تیر و شمشیر رای هم آیدش شیر بوی دهن از هنوز

انجمن سپاه هم جوید کاووس رزم کنون هم بشوید خنجر به را

چه درازی زین سخن کس هر از یادش هم نیاید بس بر برو شد

شنود سخنها آن افراسیاب چو پدید آمد گوهر از برتر هنر کشید باید

نمود. شادی و خندید آمدش خوش

بپرسید شهریار بر بیامد بنوی نامدار ی چین کز گفت چنین ̸ا̸ آییژ
بدان من بدم دژ بدین بویر ندارم نامش گفت بدو هجیر فرخ ز نامش

که ازان دل را سهراب گشت غم شهریار بر بیامد او کجا روزگار

و دید هم مادرش پدر از بود داده نشان نشان نیامد رستم ز جایی

شود سخنها کان ر م هجیر زبان از جست نام هم باورش نبد دیده

ازان فزود نخواهد نکاهد فرمان ز بود دگرگونه بر سر به نبشته دلپذیر

و بسیار سواران برکران بد سراپرده کشیده مهتران زان بپرسید پس

برش از درفش ر پی گرگ ی کرنای نالۀ هم برآید پای به پیالن

خوانند که گیو گودرز پور کان گفت سرش.بدو زرین پرده از برآورده

بهره دو بر ایرانیان به بهترست و مهتر گودرزیان ز نیو وراگیو گردان

ز سپید بینم پرده ی برآید شید تابنده سوی زان گفت بدو سرست

سپردار پیاده هزار از فزون برکشیده رده سوار پیشش به روم دیبای

تخت بر سپهدار نشسته بی کران ری لش انجمن شده نیزە وران و

غالم جلیل دیبا هشته فرو هودج ز ساج کرس عاج بران نهاده عاج

چندی دهلیز به پردە سرای نزدی خیمه بر خیل خیل رده ایستاده

تاج و شاهست فرزند که خوان فریبرز را کاو گفت بدو پای به پیاده

به پای به پیاده چندی دهلیز به پردە سرای سرخ کان بپرسید گوان

درفش. برکشیده هرگونە ای ز بنفش و زرد و سرخ اندرش گرد

کس هر بر خواننده خواند هم بس داستانها این دفتر از چو ̸ا̸ ابر
جوان راستان هم و نیز بخردان همان داستان بدین نهاده دل جهان

این آرم شعر به روان طبع و خوب گفتن سخن زبان گشاده بیامد

یار بد خوی را جوانیش انجمن دل شد شادمان ازو من گفت را نامه

سوی ازوی برگشت چو من روشن بود.دل ار پی به همیشه بد ابا بود

به دفتر ز آورم پیش دست را نامه این که روی کرد جهان شاه تخت
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گردش از بترسیدم بیشمار کس هر از بپرسیدم آورم خویش گفتار

و کس ر دی به سپردن بباید بس نباشد درنگم خود ر م روزگار

برین نیست خریدار کس را رنج همین نیست وفادار گنجم که ر دی

پر زمانه سراسر داشتم هم نهفته را سخن ذاشتم ب چند ی گونه

اندر چه به سخن و نی ز بود تنگ جهان بر جویندگان به بود جنگ از

خدای از سخن این نامدی اگر مهان فرخ سنج سخن نزد به جهان

تو بود دوست مهربان ی شهرم رهنمای.به ما نزد بدی ک نبی

تو رای این آمد خوب گفت مرا بود پوست ی به من با که گفت

تو پیش به پهلوی نامۀ این من نبشته تو پای هم گراید نی به

پهلوانیت گفتن سخن هست جوانیت و زبان گشاده نغنوی ر م آرم

آبروی مهان نزد جوی بدین بازگوی خسروان نامۀ این شو هست

من.بدین تاری جان این برافروخت من نزدی نامه این آورد چو

از و بود جوان گردنفراز بود مهتری ی دراز کردم دست چون نامه

خداوند و رای خداوند روان روشن و بیدار و خردمند پهلوان گوهر

هم باید چه من کز گفت مرا نرم آوای و خوب گفتن سخن شرم

وشم ب دسترس مرا باشد که چیزی به هم برگراید سخن جانت که

نامد باد از که سیب تازه ی چون داشتم کس.هم به نیارم نیازت

نامدار دل نی آن از نژند خاک ز رسیدم کیوان به نهیب بر من به

یافته بدو کریم زر و سیم هم و خاک همان چشمش به ارجمند

بود وفادار و بود جوانمرد بود خوار او پیش جهان سراسر فر و زیب

زو نه چمن از سه سرو باغ در چو انجمن از شد گم نامور چنان

کمربند آن دریغ کشان مردم نهنگان دست به نشان مرده نه بینم زنده

ناامید شده دل زو گرفتار شاه باالی و برز کیی آن دریغ گردگاه آن و

روان کژی ز آوریم یاد شاه آن پند ی بید کردار به لرزان لرز نوان

شاهان به آید گفته گرت شهریار نامۀ کاین گفت مرا آوریم داد سوی

گردنفراز. شهنشاه نام به فراز بردم دست من نامه بدین سپار
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که نخست از گوهران مایۀ سر درست دان که باید آغاز از ̸ا̸ ببر
گوهران سرمایۀ پدید آرد توانایی تا بدان آفرید چیز ناچیز ز یزدان

میان تابناک برشده آتش ی بی روزگار و بی رنج برآورده چهار این

گرمیش ز دمید جنبش به آتش که نخستین خاک تیره بر از باد و آب

همان سردی ز نمود سردی آرام ز پس وزان پدید آمد خش پس

سرای سپنج بهر ز آمدند جای به گوهر چار این چو فزود تری باز

پدید برافراخته گردن هرگونه ز ساخته دگر اندر ی گهرها آمدند

شد هفت دو و ده ابر نوبە نو نمایندۀ فت ش تیزرو گنبد این آمد

پدید آمد دادن و بخشش جای.در سزاوار ی هر گرفتند کدخدای

بجنبید شد بسته دگر اندر ی ها فل سزید چون چنان دانا ببخشید

راغ و دشت چون و کوه چون و دریا چو شد پیوسته کار چون

رستن سر دمید بر آبها کوه ببالید چراغ روشن کردار به شد زمین

بود تیره مرکزی ی اه جای نبد بلندی را زمین کشید باال سوی

جوید کام زندگ وزان هم جوید آرام و خواب و خور سیاه و

پرورد تن خاشاک ز و خاک ز خرد جویا نه و زبان گویا نه هم

توانا دانا چو کردگار بندگ ازو نخواهد کار فرجام نی و بد نداند

جهان کار فرجام چنینست هنر پنهان ایچ نکرد ایرا از دادگر و بد

این شد پدید آمد مردم ذری ب زین نهان.چو و ار آش کس نداند

گفتار به بلند سرو چو شد بر راست سرش کلید سراسر را بندها

دام و دد را او مر خرد و رای و هوش پذیرندۀ کاربند خرد و خوب

ی باشد چه معن به مردم که اندک بنگری خرد راه ز برد فرمان

دو از .ترا هم ندان نشان را این جز هم خوان خیره مردم ر م

پسین فطرت نخستین بپروردە اند میانج چندین به برآوردە اند گیت

چه زین دگرگونه دانا ز شنیدم مدار بازی به را خویشتن تویی شمار

بیابی کاری چو ببین را خود سرانجام کن نگه آفرین جهان راز دانیم

به بردن رنج خود که رواست را تنت آری اندر رنج به گزین به ازین

به نیاری اندر سر رها بد هر ز یابی که خواه چو سزاست دانش

درد زویست و ازویست درمان که تیزگرد گنبد بدین کن نگه بال دام

جنبش از نه زایدش ب تیمار و رنج آن نه بفرسایدش زمانه گشت نه

سرخست یاقوت .ز هم پذیرد تباه ما چون نه هم گیرد آرام

به و فروغ چندین به دود و باد از نه و گرد و آب از نه کبود چرخ

دلفروز گوهر اندرو روان باغ نوروز به چون بیاراسته چراغ چندین

ازین نباشد باختر سوی برآید خاور ز روز گرفتست روشنایی کزو

نتابی من بر که بودت چه هم آفتابی تو آنکه ایا راست تر روش ی

. هم
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ایزد کرد شهر بدین برت و یال و کفت هم بجستم ̸ا̸ پرنده
مرا ماه و مرغ جزین نبیند مرا بخواه گر کنون تراام آبشخورت

که ر ودی کشتە ام هوا بهر ز را خرد گشتە ام چنین تو بر آنک ی

به باشد تو چون ر م کنار اندر پورم ی نشاند کردگار ر م تو از

به اسپت که ر دی سه هور و کیوان بهره دهد سپهرش زور و مردی

چهره پری برانسان رستم چو آورم پای زیر همه سمنگان آورم جای

گه آ داد رخش از که ر دی و دید بهره او نزد دانش هر ز دید

ورا بخواهد بیاید پرهنر موبدی تا .بفرمود فره جز فرجام ایچ ندید

شد آزاد سرو ی بسان شد شاد سخن این شاه بشنید چو پدر از

کیش و آیین بودست که سان بدان خویش دخت آن داد پهلوان بدان

چو اوی پیمان بیاراست خوبی به اوی فرمان و رای و خشنودی به

بس شادی ز جوان و پیر گشتند شاد همه پهلوان بدان دختر بسپرد

فرخنده تو بر نو ماه این خواندند.که آفرین پهلوان ابر برافشاندند زر

آن ببود براز او با گشت او انباز چو باد کنده تو االن بدس سر باد

خواست هم بلند چرخ ز تابان خورشید چو دراز و دیر تیره شب

اندر مهره آن که بود مهره ی رستم بازوی به کمند رخشان افگند

ترا آرد دختر اگر بدار را این که گفتش و داد بدو بود شهره جهان

ور فروز گیت فال و اختر نی به بدوز بر او یسوی ب و یر ب روزگار

نریمان سام باالی به پدر نشان ببازو ببندش پسر اختر ز آید ایدونک

نتابد عقاب پران ابر از آرد فرود بود کریمان خوی و مردی به بود

هر از گفت هم روی ماه بر شب آن بود آفتاب.هم او بر تندی به

روی بیاراست سپهر بر شد رخشنده خورشید چو اوی پیش سخن

به دادش بوسه بس بر به گرفتش کردن پدرود به مهر به را زمین

انباز درد و انده ابا بازگشت ازو گریان چهره پری سر به و چشم

چو اه آرام و خواب از بپرسیدش شاه گرانمایه آمد رستم بر گشت

تاج بخش دل شد شادمان برو رخش به دادش مژده شد گفته این

نه شاد.چو شاه از و رخشان رخش از شد برنهاد وزین بمالید بیامد

گفت تو ماه تابنده چو آمد پورش ی شاه دخت بر ذشت ب ماه

شد خندان چو نیرم ست گر و شیرست سام وگر رستم ست پیلتن گو

شد ماه ی چو کرد سهراب تهمینه نام ورا کرد شاداب چهره و

شد ساله سه چو بود زال رستم بر چون برش بود سال ی همچو

شد ساله ده چو گرفت ان پی و تیر دل پنجم به گرفت چوگان زخم

. آزمود نبرد او یا یارست که نبود کس زمین زان
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بر خواننده خواند هم بس داستانها این دفتر از چو ̸ا̸ تمش
هم و نیز بخردان همان داستان بدین نهاده دل جهان کس هر

به روان طبع و خوب گفتن سخن زبان گشاده بیامد جوان راستان

جوانیش انجمن دل شد شادمان ازو من گفت را نامه این آرم شعر

چو من روشن بود.دل ار پی به همیشه بد ابا بود یار بد خوی را

دست را نامه این که روی کرد جهان شاه تخت سوی ازوی برگشت

بیشمار کس هر از بپرسیدم آورم خویش گفتار به دفتر ز آورم پیش

سپردن بباید بس نباشد درنگم خود ر م روزگار گردش از بترسیدم

کس را رنج همین نیست وفادار گنجم که ر دی و کس ر دی به

هم نهفته را سخن ذاشتم ب چند ی گونه برین نیست خریدار

بود تنگ جهان بر جویندگان به بود جنگ از پر زمانه سراسر داشتم

اگر مهان فرخ سنج سخن نزد به جهان اندر چه به سخن و نی ز

شهرم رهنمای.به ما نزد بدی ک نبی خدای از سخن این نامدی

مرا بود پوست ی به من با که گفت تو بود دوست مهربان ی

من نبشته تو پای هم گراید نی به تو رای این آمد خوب گفت

جوانیت و زبان گشاده نغنوی ر م آرم تو پیش به پهلوی نامۀ این

بازگوی خسروان نامۀ این شو هست پهلوانیت گفتن سخن هست

برافروخت من نزدی نامه این آورد چو آبروی مهان نزد جوی بدین

مهتری ی دراز کردم دست چون نامه من.بدین تاری جان این

روشن و بیدار و خردمند پهلوان گوهر از و بود جوان گردنفراز بود

مرا نرم آوای و خوب گفتن سخن شرم خداوند و رای خداوند روان

چیزی به هم برگراید سخن جانت که هم باید چه من کز گفت

چون داشتم کس.هم به نیارم نیازت وشم ب دسترس مرا باشد که

ز رسیدم کیوان به نهیب بر من به نامد باد از که سیب تازه ی

هم و خاک همان چشمش به ارجمند نامدار دل نی آن از نژند خاک

خوار او پیش جهان سراسر فر و زیب یافته بدو کریم زر و سیم

در چو انجمن از شد گم نامور چنان بود وفادار و بود جوانمرد بود

نهنگان دست به نشان مرده نه بینم زنده زو نه چمن از سه سرو باغ

باالی و برز کیی آن دریغ گردگاه آن و کمربند آن دریغ کشان مردم

پند ی بید کردار به لرزان لرز نوان ناامید شده دل زو گرفتار شاه

نامۀ کاین گفت مرا آوریم داد سوی روان کژی ز آوریم یاد شاه آن

فراز بردم دست من نامه بدین سپار شاهان به آید گفته گرت شهریار

گردنفراز. شهنشاه نام به
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کلید سراسر را بندها این شد پدید آمد مردم ذری ب زین چو ̸ا̸ ثریا
کاربند خرد و خوب گفتار به بلند سرو چو شد بر راست سرش

راه ز برد فرمان دام و دد را او مر خرد و رای و هوش پذیرندۀ

خیره مردم ر م ی باشد چه معن به مردم که اندک بنگری خرد

برآوردە اند گیت دو از .ترا هم ندان نشان را این جز هم خوان

تویی شمار پسین فطرت نخستین بپروردە اند میانج چندین به

راز دانیم چه زین دگرگونه دانا ز شنیدم مدار بازی به را خویشتن

به ازین بیابی کاری چو ببین را خود سرانجام کن نگه آفرین جهان

دانش به بردن رنج خود که رواست را تنت آری اندر رنج به گزین

دام به نیاری اندر سر رها بد هر ز یابی که خواه چو سزاست

نه درد زویست و ازویست درمان که تیزگرد گنبد بدین کن نگه بال

جنبش از نه زایدش ب تیمار و رنج آن نه بفرسایدش زمانه گشت

سرخست یاقوت .ز هم پذیرد تباه ما چون نه هم گیرد آرام

به و فروغ چندین به دود و باد از نه و گرد و آب از نه کبود چرخ

دلفروز گوهر اندرو روان باغ نوروز به چون بیاراسته چراغ چندین

ازین نباشد باختر سوی برآید خاور ز روز گرفتست روشنایی کزو

نتابی من بر که بودت چه هم آفتابی تو آنکه ایا راست تر روش ی

مپیچ هرگز تو توان تا بد به بسیچ را شب تیره مر .چراغست هم

آید پدید روشنا بدو گیت تیره شود بپیمایدا گردش روز س چو

بیننده چو خورد عشق غم کو کس پشت چو زرد و باری آنگاه

نمایش شب دگر ناپدید شود او زمان اندر هم دید دور از دیدارش

درست و تمام گردد هفته دو به بیشتر دهد روشنایی ترا بیشتر کند

خورشید به تر باری شبانگاه هر بود نخست از بود که گردد باز بدان

ی بدین هم بود تا بود داد خداوند نهادش بدینسان تر نزدی تابنده

اگر رفتە اند همه دانش باغ بر گفتە اند همه گویم چه هر نهاد.سخن

شود کو کس رای نیست شدن بر از که نیابم جای برومند درخت بر

ساختن پایە ای ر م توانم گزند بازدارد زو سایه همان بلند نخل زیر

بمانم گیت به شهریار نامۀ نامور کزین فکن سایه سرو آن شاخ بر

مدان بهانه و فسون رنگ به مدان فسانه و دروغ را این تو یادگار ی

برد. معن و رمز ره بر دگر خرد با خورد اندر چه هر ازو





ج
ج

نیست بدن اندر چو دان ی مرگ نزدی به پیری و جوان ̸ا̸ جغد
برین بندە ای تو که به خامش ترا گندە ای آ گر ایمان نور از دل برگ

دران گیت به نیست انباز دیو با جانت اگر نیست راز ترا یزدان کار

سهراب رزم کنون بری خود بر نی سرانجام ذری ب چون کوش

دهقان گفتار بجست.ز چون پدر با او که کین ازان نخست رانم

یاد برداشت گونه برین موبد ز باستان گفتۀ از بپیوندم داستان ی

کمر کرد نخچیر ساز دلش بد غم بامداد از روز ی رستم که

شیر جو روی بنهاد چو توران مرز سوی کرد تیر از پر ترکش و بست

از پر سراسر بیابان رسید توران مرز نزدی چو جوی نخچیر دژاگاه

برکند جای وز بخندید تاج بخش رخ گل چون برافروخت دید گور

ز چند نخچیر دشت بر بیفگند کمند و گرز به و کمان و تیر به رخش

آتش سخت.چو برفروزید آتش ی درخت شاخ و خار وز خاشاک

بر بزد گوری نره ی بابزن در از بجست درخت پیلتن شد پراگنده

ند ب هم از شد بریان چو نسخت مرغ پر او چنگ در که درخت

روزگار از برآسود و بخفت گرد برآورد استخوانش مغز ز بخورد و

هشت و هفت تن ترکان سواران مرغزار در رخش چران و چمان

شتند ب مرغزار در دیدند اسپ ی برگذشت گه نخچیر دشت بران

کردنش بند سوی یافتند را رخش مر دشت بر جویبار.چو لب گرد

جستند رخش از ی هر هم شهر به پویان بردند و گرفتند بشتافتند

دستکش بارۀ امدش کار به خوش خواب از رستم شد بیدار چو بهر

گشت غم ندید را بارگ هم سو هر ز بنگرید اندرون مرغزار بدان

گفت هم شتافت سمنگان سوی سراسیمه نیافت را بارگ چون

که گردان گویند چه تیرە روان ننگ از پویم کجا پیادە دوان کاکنون

به باید رفت کنون بمرد و بخفت سان بدین تهمتن برد که اسپش

به کمر و سلیح باید بست کنون بارگ بی دل غم به سپردن بیچارگ

اندر تن رنج و اندوه پر سان زین رفت هم ر م بیابم نشانش جایی

بشاه زو خبر رسید سمنگان شهر نزدی نج.چو ش اندر دل و عنا

رمیدست زو نخچیرگه به تاج بخش پیادە گو آمد که رسید بزرگان و

کاله نهادی بر بسر کاو کس شاه و بزرگان شدندش پذیره رخش

درین آزمود نبرد تو با یارست که بود چه سمنگان شاه گفت بدو

زیر خواسته و تن توایم راه و بفرمان ستاده توایم خواه نی ما شهر

تست. آن جان و ارجمندان سر تست فرمان
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تیز آمدش گوش به گفت وگوی کاین سهراب بخندید ̸ا̸ چمدان
بازنشناختند دگر ی از که برساختند نیزه بر نیزه چنان روی بنهاد

پس باز سنان یر جای اندرو سنان نیامد هجیر میانش بر زد نیزه ی

کردار به برگرفتش زین ز دلیر میان بر زد نیزه بن شیر سهراب کرد

برش از نشست آمد اندر اسپ ز یاد ایچ بدلش زو هم نیامد باد

راست دست بر برگشت و بپیچید سرش بریدن تن از خواست هم

داد زنهار و چنگ ازو کرد رها خواست زنهار و سهراب ز شد غم

نزدی به رزمجوی آنگه ببند ببستش داد بسیار پند شد خشنود چو

گرفتند را او که هجیر از شدند گه آ چو در دژ به اوی فرستاد هومان

آن اندر هجیر شد کم که زن و مرد نالۀ و آمد خروش اسیر بردند و

کم گشت انجمن آن ساالر که گژدهم دختر شد گاه آ انجمن.چو

نام کجا نامدار اندرون جنگ به همیشه سوار گردی برسان بود زن

کار ز آمد ننگش چنان ناورید چنین مادر ز زمانه گردآفرید بود او

جنگ سواران درع بپوشید قیر کردار به رنگش الله شد که هجیر

سر بر بزد زره زیر به گیسو کرد نهان درنگ جای کار آن اندر نبود

بادپایی میان بر کمر شیر کردار به دژ از آمد گره.فرود روم ترگ

ویله ی خروشان رعد چو گرد چو آمد اندر سپاه پیش به زیر به

چو سران کارآزموده و دلیران جنگ آوران و کدامند گردان که کرد

چنین گزید دندان به را لب و بخندید بدید را او شیراوژن سهراب

خفتان بپوشید زور و شمشیر خداوند دام به گور باره دگر کامد گفت

آفرید گرد پیش دمان بیامد باد کردار به چین ترگ ی نهاد سر بر و

نبد بر شاد ب و کرد زه به را کمان بدید را او کمندافگن دخت چو

راست و چپ گرفت باران تیر بر سهراب به گذر تیرش پیش را مرغ

تیز و برآشفت ننگ آمدش و سهراب کرد گرفت.نگه سواران جنگ

آمد اندر خون ار پی ز روی بنهاد و سرآورد بر سپر جنگ به آمد اندر

بردمید هم آتش برسان که گردآفرید دید را سهراب چو جوی به

سوی را نیزه سر بلند ابر به برآمد سمندش فگند بازو به را زه به کمان

شد و سهراب برآشفت کرد تاب از پر را سنان و عنان کرد سهراب

جنگ. به بد گر چاره او بدخواه چو پلنگ چون
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جهان شاه تخت سوی ازوی برگشت چو من روشن دل ̸ا̸ حامد
خویش گفتار به دفتر ز آورم پیش دست را نامه این که روی کرد

ر م روزگار گردش از بترسیدم بیشمار کس هر از بپرسیدم آورم

گنجم که ر دی و کس ر دی به سپردن بباید بس نباشد درنگم خود

چند ی گونه برین نیست خریدار کس را رنج همین نیست وفادار

به بود جنگ از پر زمانه سراسر داشتم هم نهفته را سخن ذاشتم ب

نزد به جهان اندر چه به سخن و نی ز بود تنگ جهان بر جویندگان

بدی ک نبی خدای از سخن این نامدی اگر مهان فرخ سنج سخن

من با که گفت تو بود دوست مهربان ی شهرم رهنمای.به ما نزد

گراید نی به تو رای این آمد خوب گفت مرا بود پوست ی به

نغنوی ر م آرم تو پیش به پهلوی نامۀ این من نبشته تو پای هم

این شو هست پهلوانیت گفتن سخن هست جوانیت و زبان گشاده

نامه این آورد چو آبروی مهان نزد جوی بدین بازگوی خسروان نامۀ

دست چون نامه من.بدین تاری جان این برافروخت من نزدی

پهلوان گوهر از و بود جوان گردنفراز بود مهتری ی دراز کردم

سخن شرم خداوند و رای خداوند روان روشن و بیدار و خردمند

جانت که هم باید چه من کز گفت مرا نرم آوای و خوب گفتن

نیازت وشم ب دسترس مرا باشد که چیزی به هم برگراید سخن

من به نامد باد از که سیب تازه ی چون داشتم کس.هم به نیارم

ارجمند نامدار دل نی آن از نژند خاک ز رسیدم کیوان به نهیب بر

و زیب یافته بدو کریم زر و سیم هم و خاک همان چشمش به

چنان بود وفادار و بود جوانمرد بود خوار او پیش جهان سراسر فر

زنده زو نه چمن از سه سرو باغ در چو انجمن از شد گم نامور

آن و کمربند آن دریغ کشان مردم نهنگان دست به نشان مرده نه بینم

نوان ناامید شده دل زو گرفتار شاه باالی و برز کیی آن دریغ گردگاه

سوی روان کژی ز آوریم یاد شاه آن پند ی بید کردار به لرزان لرز

سپار شاهان به آید گفته گرت شهریار نامۀ کاین گفت مرا آوریم داد

گردنفراز. شهنشاه نام به فراز بردم دست من نامه بدین
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کس دست به او مادر بر بس گوهر و زر فرستادمش ̸ا̸ خندیدن
م هم بلند گردد که برنیاید بس ارجمند آن که آمد پاسخ چنین

روز ی بباشیم پرخاشجوی زود بی گمان شود شیربوی لب با خورد

نزدی گراییم پس ازان برزنیم نم خش لب بر ی برزنیم دم و

وگرنه نیست بیدار رخشنده بخت ر م راه نماییم ایران گردان به شاه

دم ندارد جای ز اندرآید موج به دریا چو نیست دشوار کار چنین

هنگام به آرد ماتم دلش دور ز ببیند چون مرا درفش تیزپای آتش

تنگ.به کار چنین گرفتن نباید جنگ به نیاید اندر تیزی بدین سور

دگر شدند دستان به سپهبد یاد ز شدند مستان و بردند دست م

آن هم مست ز کار برآراست تهمتن بیامد پرخمار هم یر شب روز

بیاورد سحرگه ر دی سه یاد نیامدش رفتن روز دوم ایستاد باز روز

چنین گیو برآراست چهارم روز به ک کاووس یاد ورا نیامد م

این هم نیست هشیار و تندست کاووس که نیو ساالر گرد با گفت

شده پرشتاب دل و کار ازین بود غم نیست خوار دلش بر داستان

باز م ز آوریم درنگ گر زابلستان خواب.به و آرام و خورد ازو دور

رایی ناپاک ز ین خشم ما به ایران شاه شود آوریم جنگ و ار پی

کس نشورد ما با که ازین مندیش که رستم گفت بدو ین ب درآید

کنند رویین نای دم اندر دم کنند زین را رخش تا بفرمود زمین اندر

جای.گرازان ز جوشن و ترگ با برفتند نای شنیدند زابل سواران

بردند و رفتند چو آمدند خواه نی و دل گشاده آمدند شاه بدرگاه

از گیو به زد بر بانگ ی باز ایچ نداد پاسخ و برآشفت نماز پیشش

فرمان باشد که رستم که بشست دیده دو از شرم آنگاه پس نخست

نیز وزو بردارکن زنده ببر و یر ب من پیمان ز پیچد و پست کند من

برستم بردی که بخست دل را گیو او گفتار ز سخن ردان م من با

انجمن همه خیره ماند فرو پیلتن با و گیو با برآشفت دست بران گونه

خود دار به برکن زنده را هردو رو که شهریار را طوس پس بفرمود

بشد ن ز آتش برسان برافروخت ک کاووس برخاست جای از

که فت ش جویان پرخاش مانده بدو گرفت تهمتن دست و طوس

تهمتن برد افسون تیزی آن کاندر ر م برد بیرون کاووس پیش از

از کارت همه کنار اندر آتش مدار چندین که شهریار با برآشفت

اندرخورست. نه شهریاری ترا بدترست دگر ی
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بپروردە اند میانج چندین به برآوردە اند گیت دو از ترا ̸ا̸ درایت
ز شنیدم مدار بازی به را خویشتن تویی شمار پسین فطرت نخستین

را خود سرانجام کن نگه آفرین جهان راز دانیم چه زین دگرگونه دانا

رواست را تنت آری اندر رنج به گزین به ازین بیابی کاری چو ببین

بد هر ز یابی که خواه چو سزاست دانش به بردن رنج خود که

درمان که تیزگرد گنبد بدین کن نگه بال دام به نیاری اندر سر رها

و رنج آن نه بفرسایدش زمانه گشت نه درد زویست و ازویست

پذیرد تباه ما چون نه هم گیرد آرام جنبش از نه زایدش ب تیمار

و باد از نه و گرد و آب از نه کبود چرخ سرخست یاقوت .ز هم

باغ نوروز به چون بیاراسته چراغ چندین به و فروغ چندین به دود

برآید خاور ز روز گرفتست روشنایی کزو دلفروز گوهر اندرو روان

هم آفتابی تو آنکه ایا راست تر روش ی ازین نباشد باختر سوی

به بسیچ را شب تیره مر .چراغست هم نتابی من بر که بودت چه

تیره شود بپیمایدا گردش روز س چو مپیچ هرگز تو توان تا بد

غم کو کس پشت چو زرد و باری آنگاه آید پدید روشنا بدو گیت

شود او زمان اندر هم دید دور از دیدارش بیننده چو خورد عشق

دو به بیشتر دهد روشنایی ترا بیشتر کند نمایش شب دگر ناپدید

هر بود نخست از بود که گردد باز بدان درست و تمام گردد هفته

خداوند نهادش بدینسان تر نزدی تابنده خورشید به تر باری شبانگاه

گفتە اند همه گویم چه هر نهاد.سخن ی بدین هم بود تا بود داد

از که نیابم جای برومند درخت بر اگر رفتە اند همه دانش باغ بر

زو سایه همان بلند نخل زیر شود کو کس رای نیست شدن بر

فکن سایه سرو آن شاخ بر ساختن پایە ای ر م توانم گزند بازدارد

دروغ را این تو یادگار ی بمانم گیت به شهریار نامۀ نامور کزین

با خورد اندر چه هر ازو مدان بهانه و فسون رنگ به مدان فسانه و

فراوان باستان گه از بود نامه برد.ی معن و رمز ره بر دگر خرد

هر نزد بهرە ای ازو موبدی هر دست در پراگنده داستان اندرون بدو

راد و خردمند و بزرگ و دلیر نژاد دهقان بود پهلوان ی بخردی

کشوری هر ز جست باز همه سخنها گذشته نخست روزگار پژوهندۀ

کیان از بپرسیدشان کرد یاد را نامه کاین بیاورد سالخورد موبدی

که داشتند چون آغاز به گیت که مهان فرخ نامداران وزان جهان

برایشان اختری نی به سرآمد گونه چه ذاشتند ب خوار ما به ایدون

و شاهان سخنهای مهان ای ی پیشش فتند ب آوری کند روز همه

افکند نافه نامور ی سخن سپهبد ازیشان بشنید چو جهان گشت

مهان. و کهان از آفرین برو جهان اندر شد یادگاری چنین بن
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رفتە اند همه دانش باغ بر گفتە اند همه گویم چه هر سخن ̸ا̸ ذلیل
کس رای نیست شدن بر از که نیابم جای برومند درخت بر اگر

پایە ای ر م توانم گزند بازدارد زو سایه همان بلند نخل زیر شود کو

گیت به شهریار نامۀ نامور کزین فکن سایه سرو آن شاخ بر ساختن

بهانه و فسون رنگ به مدان فسانه و دروغ را این تو یادگار ی بمانم

برد.ی معن و رمز ره بر دگر خرد با خورد اندر چه هر ازو مدان

دست در پراگنده داستان اندرون بدو فراوان باستان گه از بود نامه

نژاد دهقان بود پهلوان ی بخردی هر نزد بهرە ای ازو موبدی هر

سخنها گذشته نخست روزگار پژوهندۀ راد و خردمند و بزرگ و دلیر

را نامه کاین بیاورد سالخورد موبدی کشوری هر ز جست باز همه

گیت که مهان فرخ نامداران وزان جهان کیان از بپرسیدشان کرد یاد

سرآمد گونه چه ذاشتند ب خوار ما به ایدون که داشتند چون آغاز به

ای ی پیشش فتند ب آوری کند روز همه برایشان اختری نی به

سخن سپهبد ازیشان بشنید چو جهان گشت و شاهان سخنهای مهان

آفرین برو جهان اندر شد یادگاری چنین بن افکند نافه نامور ی

خواننده خواند هم بس داستانها این دفتر از مهان.چو و کهان از

هم و نیز بخردان همان داستان بدین نهاده دل جهان کس هر بر

به روان طبع و خوب گفتن سخن زبان گشاده بیامد جوان راستان

جوانیش انجمن دل شد شادمان ازو من گفت را نامه این آرم شعر

چو من روشن بود.دل ار پی به همیشه بد ابا بود یار بد خوی را

دست را نامه این که روی کرد جهان شاه تخت سوی ازوی برگشت

بیشمار کس هر از بپرسیدم آورم خویش گفتار به دفتر ز آورم پیش

سپردن بباید بس نباشد درنگم خود ر م روزگار گردش از بترسیدم

کس را رنج همین نیست وفادار گنجم که ر دی و کس ر دی به

هم نهفته را سخن ذاشتم ب چند ی گونه برین نیست خریدار

بود تنگ جهان بر جویندگان به بود جنگ از پر زمانه سراسر داشتم

اگر مهان فرخ سنج سخن نزد به جهان اندر چه به سخن و نی ز

شهرم رهنمای.به ما نزد بدی ک نبی خدای از سخن این نامدی

مرا بود پوست ی به من با که گفت تو بود دوست مهربان ی

من نبشته تو پای هم گراید نی به تو رای این آمد خوب گفت

جوانیت و زبان گشاده نغنوی ر م آرم تو پیش به پهلوی نامۀ این

بازگوی خسروان نامۀ این شو هست پهلوانیت گفتن سخن هست

برافروخت من نزدی نامه این آورد چو آبروی مهان نزد جوی بدین

من. تاری جان این
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باد کنده تو االن بدس سر باد فرخنده تو بر نو ماه این که ̸ا̸ راندمان
خورشید چو دراز و دیر تیره شب آن ببود براز او با گشت او انباز چو

رستم بازوی به کمند رخشان افگند خواست هم بلند چرخ ز تابان

گفتش و داد بدو بود شهره جهان اندر مهره آن که بود مهره ی

بدوز بر او یسوی ب و یر ب روزگار ترا آرد دختر اگر بدار را این که

ببندش پسر اختر ز آید ایدونک ور فروز گیت فال و اختر نی به

کریمان خوی و مردی به بود نریمان سام باالی به پدر نشان ببازو

بود آفتاب.هم او بر تندی به نتابد عقاب پران ابر از آرد فرود بود

خورشید چو اوی پیش سخن هر از گفت هم روی ماه بر شب آن

کردن پدرود به مهر به را زمین روی بیاراست سپهر بر شد رخشنده

گریان چهره پری سر به و چشم به دادش بوسه بس بر به گرفتش

شاه گرانمایه آمد رستم بر گشت انباز درد و انده ابا بازگشت ازو

رخش به دادش مژده شد گفته این چو اه آرام و خواب از بپرسیدش

رخش از شد برنهاد وزین بمالید بیامد تاج بخش دل شد شادمان برو

پورش ی شاه دخت بر ذشت ب ماه نه شاد.چو شاه از و رخشان

شیرست سام وگر رستم ست پیلتن گو گفت تو ماه تابنده چو آمد

تهمینه نام ورا کرد شاداب چهره و شد خندان چو نیرم ست گر و

بر چون برش بود سال ی همچو شد ماه ی چو کرد سهراب

تیر دل پنجم به گرفت چوگان زخم شد ساله سه چو بود زال رستم

او یا یارست که نبود کس زمین زان شد ساله ده چو گرفت ان پی و

وی ب بامن گستاخ گفت بدو زوی بپرسید آمد مادر .بر آزمود نبرد

تخم ز سرم آید اندر آسمان به هم برترم همشیرگان ز چون من که

پرسش این گر پدر از کس پرسد چو گویم چه گهر کدامین وز کیم

بشنو که مادر گفت بدو جهان اندر زنده ترا نمانم نهان بماند من از

ز رستم پیلتن گو پور تو ن م تندی و باش شادمان بدین سخن

تو تخم که برترست آسمان ز سرت ازیرا نیرم از و سام دستان

رستم چو سواری آفرید جهان تا جهان آفرین گوهرست نامور زان

گردون نیارست را سرش نبود گیت به نریمان سام چو پدید نیامد

سه بدوی پنهان وبنمود بیاورد جوی جنگ رستم از نامه ی بسود

گفت پدر.بدو بودش فرستاده ایران از زر مهره سه به رخشان یاقوت

تو که شناسد گر پدر بن به تا سر ز داند نبایدکه سخن این افراسیاب

نزدی بخواندت داند چو گردنگشان سرافراز شدست نشان زین

کاندر سهراب گفت چنین ریش درد از گردد مادرت دل خویش

ز باستان از جنگ آور بزرگان نهان ندارد را سخن این کس جهان

کردن نهان بود چونین که نژادی نبرده داستان زمان این زنند رستم

بود. آیین چه من از
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آوریم جنگ و ار پی باز م ز آوریم درنگ گر زابلستان به ̸ا̸ زنبور
گفت بدو ین ب درآید رایی ناپاک ز ین خشم ما به ایران شاه شود

تا بفرمود زمین اندر کس نشورد ما با که ازین مندیش که رستم

شنیدند زابل سواران کنند رویین نای دم اندر دم کنند زین را رخش

گشاده آمدند شاه بدرگاه جای.گرازان ز جوشن و ترگ با برفتند نای

و برآشفت نماز پیشش بردند و رفتند چو آمدند خواه نی و دل

آنگاه پس نخست از گیو به زد بر بانگ ی باز ایچ نداد پاسخ

و پست کند من فرمان باشد که رستم که بشست دیده دو از شرم

ردان م من با نیز وزو بردارکن زنده ببر و یر ب من پیمان ز پیچد

دست بران گونه برستم بردی که بخست دل را گیو او گفتار ز سخن

پس بفرمود انجمن همه خیره ماند فرو پیلتن با و گیو با برآشفت

جای از خود دار به برکن زنده را هردو رو که شهریار را طوس

و طوس بشد ن ز آتش برسان برافروخت ک کاووس برخاست

پیش از که فت ش جویان پرخاش مانده بدو گرفت تهمتن دست

با برآشفت تهمتن برد افسون تیزی آن کاندر ر م برد بیرون کاووس

بدترست دگر ی از کارت همه کنار اندر آتش مدار چندین که شهریار

پرآشوب کن دار بر زنده را سهراب اندرخورست.تو نه شهریاری ترا

ز گفت تو طوس دست بر دست ی تند بزد کن خوار را بدخواه و

به رستم کرد برو سر به اندرآمد نگون باال ز کوس یافت ژیان پیل

و شیراوژن گفت منم رخش به اندرآمد خشم به شد در به گذر تندی

من به یازد دست چرا کیست کاووس شاه آورم خشم چو تاج بخش

کاله مغفر و گرز نگین من ست گاه رخش و بنده زمین کیست طوس

سر کنم سرافشان بر گه آورد به کنم رخشان تیغ از تیره شب من ست

من نه او آزاردم من اند.چه شهریار دل و بازو دو من اند یار تیغ و نیزه

بیاید گرد سهراب که ایدون ار ایران به آفرینندە ام بندۀ ی بندە ام

بدین را خرد کنید جان چارۀ کس هر شما خرد نه و بزرگ نماند

کرگس پر زمین را شما مرا پس ازین نبینید ایران به کنید پیچان کار

به رمه ایشان و بود شبان رستم که همه نامداران دل شد غم مرا

سپهبد درست گردد تو بدست سته ش تست کار کاین گفتند گودرز

این نزدی به نغنود سخن زین تو بخت هم نشنود سخن تو از جز

و چرب سخنهای نو به نو کن یاد سخن در وزین رو دیوانه شاه

رفت کشواد گودرز بازآوری.سپهدار بوده گم بخت ر م آوری دراز

کرد چه رستم گفت ک کاووس به تفت خرامید خسرو نزدی به

کار وزان هاماوران ز کردی فراموش گرد امروز برآوردی ایران کز

گزافه نباید شاهان ز کن دار بر زنده ورا گویی که مازندران دیوان

گرگ کردار به پهلوان ی بزرگ سپاه آمد و رفت او چو سخن

ترا یالن گرد تیره برو برفشاند شود نبرد دشت به او با که داری که

آن گوید هم کم و بیش از دیدست و شنیدست گژدهم سر به سر

یاد. رزم کند سواری او با که مباد هرگز روز
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نره ی بابزن در از بجست درخت پیلتن شد پراگنده آتش چو ̸ا̸ ژاله
شد بریان چو نسخت مرغ پر او چنگ در که درخت بر بزد گوری

برآسود و بخفت گرد برآورد استخوانش مغز ز بخورد و ند ب هم از

و هفت تن ترکان سواران مرغزار در رخش چران و چمان روزگار از

مرغزار در دیدند اسپ ی برگذشت گه نخچیر دشت بران هشت

بند سوی یافتند را رخش مر دشت بر جویبار.چو لب گرد شتند ب

رخش از ی هر هم شهر به پویان بردند و گرفتند بشتافتند کردنش

بارۀ امدش کار به خوش خواب از رستم شد بیدار چو بهر جستند

ندید را بارگ هم سو هر ز بنگرید اندرون مرغزار بدان دستکش

شتافت سمنگان سوی سراسیمه نیافت را بارگ چون گشت غم

گویند چه تیرە روان ننگ از پویم کجا پیادە دوان کاکنون گفت هم

رفت کنون بمرد و بخفت سان بدین تهمتن برد که اسپش که گردان

سلیح باید بست کنون بارگ بی دل غم به سپردن بیچارگ به باید

و اندوه پر سان زین رفت هم ر م بیابم نشانش جایی به کمر و

رسید سمنگان شهر نزدی نج.چو ش اندر دل و عنا اندر تن رنج

نخچیرگه به تاج بخش پیادە گو آمد که رسید بزرگان و بشاه زو خبر

بر بسر کاو کس شاه و بزرگان شدندش پذیره رخش رمیدست زو

نبرد تو با یارست که بود چه سمنگان شاه گفت بدو کاله نهادی

و تن توایم راه و بفرمان ستاده توایم خواه نی ما شهر درین آزمود

به رستم تست.چو آن جان و ارجمندان سر تست فرمان زیر خواسته

بدین رخشم گفت بدو دید کوتاه گمانیش بدها ز بنگرید او گفتار

پی نشان سمنگان تا کنون فسار و ام بی ل شد دور من ز مرغزار

سپاس بازجویی ار باشد ترا است ن و جویبار کجا آنجا وز است

را سران ناپدید من ز ماند که ایدون گر شناس نی بپاداش بباشم

تو با کس نیارد مرد سزاوار ای شاه گفت بدو برید بباید سر بس

سراسر گردد تو کام به ن م تندی و باش من مهمان تو کرد کار این

دل داریم آزاد اندیشه وز دل داریم شاد م به امشب ی سخن

گفتار به تهمتن جهان نامدار بارۀ چنان نهان فرخ رخش پی نماند

او خان سوی رفتن دید شد.سزا آزاد اندیشه ز روانش شد شاد او

بود هم جای کاخ در داد بدو سپهبد او مهمان دلشاد مژده از شد

به او با سزاوار بخواند مهانرا ر لش ز و شهر ز پای به بر او پیش در

طراز بتان گلرخ و چشم سیه ساز آورد باده گسارندۀ نشاند شادی

مست شد چو دژم نباشد تهمتن تا بدان هم به رودسازان با نشستند

جای او سزاوار آمدش شتاب نشستن از هم آمدش خواب هنگام و

گالب. و مش بنهاد و بیاراست خواب و آرام
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تیر ز نیاید کژی گفت بدو هجیر پیشش رفت تا بفرمود ̸ا̸ سیل
در کار هر به آورد کم زخم شود پیچان چو آورد خم که نباید نشانه

پرسم هرچه سخن کاست نگزایدت که خواه چو راست کن پیشه

یابی که خواه چو روی هیچ راست ره از متاب گوی راست همه

بپرسم آنچت هر ایران از انجمن هر به باش سرافراز من ز رهایی

بیابی آراسته گنج تو به سپارم روی هیچ راست ره از متاب وی ب

و بند همان تو رای بود کژی که ایدون ور خواسته و خلعت بس

هرچه سخن شاه که پاسخ داد چنین تو.هجیرش جای بود زندان

بایدم چرا کژی به بدوی دانم آنچ همه ویم ب سپاه ایران ز پرسد

رمه و شاه ز و گردنکشان ز همه بپرسم تو کز گفت بدو گفت وگوی

بهرام ز را گودرز و کاووس چو و طوس چو را مرز آن نامداران همه

سراپردۀ کان و ب برشمار من به بپرسم کت هر ز نامدار رستم از و

صد بسته اندرون پیش به پلنگ خیمە های اندرون بدو رنگ هفت

درفش ر پی خورشید برز ی نیل برسان پیروزه مهد ی ژندە پیل

ز کیست جای اندرون سپاه قلب به بنفش غالفش زرین ماه سرش

او بدرگاه بود ایران شاه کان گفت بدو چیست نام ورا ایران گردان

پیل و بسیار سواران میمنه بر گفت بدو پس بود.وزان شیران و پیل

به سپاه سو هر ز اندر گردش زده سیاه کشیده بر سراپردە ای بنه و

زده پیش باالش و پیالن پشت پس بیش اندازه ز خیمه اندرش گرد

گفت چنین کفش زرینه سواران بر در به درفش ر پی پیل او پیش

سرخ کان گفت دگر بود ر کجاپیل پی درفشش بود نوذر طوس کان

به درفش ر پی شیر ی پای به اندر گردش بس سواران پردە سرای

جهانگیر آزادگان فر کان گفت چنین گهر میانش در ی درفشان زر

گشن ری لش ی پردە سرای سبز کان بپرسید کشوادگان گودرز

کاویان اختر او پیش زده میان اندر پرمایه تخت ی پای به پیشش

کس هر گوان.ز یال و سفت با و فر ابا پهلوان ی نشسته بر برو

ی است برتر سرش رش ی به نشسته براست پیشش پای بر که

هر برو اوی پای تا هشته فرو کمندی اوی باالی به پیشش باره

پیل بس هم بجوشد زین در که گویی تو هم برخروشد زمان

مردست نه خویش جای بر مرد آن جوشد هم پیش برگستوان دار

بدید درفش اوی همتای اسپ هم بینم نه اوی باالی به ایران از

چین کز گفت سرست.چنین زرین شیر بر نیزه بران رست پی اژدها

بدو هجیر فرخ ز نامش بپرسید شهریار بر بیامد بنوی نامدار ی

بیامد او کجا روزگار بدان من بدم دژ بدین بویر ندارم نامش گفت

نیامد رستم ز جایی که ازان دل را سهراب گشت غم شهریار بر

هم باورش نبد دیده و دید هم مادرش پدر از بود داده نشان نشان

سر به نبشته دلپذیر شود سخنها کان ر م هجیر زبان از جست نام

زان بپرسید پس ازان فزود نخواهد نکاهد فرمان ز بود دگرگونه بر

برآید پای به پیالن و بسیار سواران برکران بد سراپرده کشیده مهتران

زرین پرده از برآورده برش از درفش ر پی گرگ ی کرنای نالۀ هم

سرش.
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ش
ی به من با که گفت تو بود دوست مهربان ی شهرم به ̸ا̸ شال

پای هم گراید نی به تو رای این آمد خوب گفت مرا بود پوست

و زبان گشاده نغنوی ر م آرم تو پیش به پهلوی نامۀ این من نبشته تو

خسروان نامۀ این شو هست پهلوانیت گفتن سخن هست جوانیت

من نزدی نامه این آورد چو آبروی مهان نزد جوی بدین بازگوی

ی دراز کردم دست چون نامه من.بدین تاری جان این برافروخت

و بیدار و خردمند پهلوان گوهر از و بود جوان گردنفراز بود مهتری

آوای و خوب گفتن سخن شرم خداوند و رای خداوند روان روشن

هم برگراید سخن جانت که هم باید چه من کز گفت مرا نرم

کس.هم به نیارم نیازت وشم ب دسترس مرا باشد که چیزی به

کیوان به نهیب بر من به نامد باد از که سیب تازه ی چون داشتم

همان چشمش به ارجمند نامدار دل نی آن از نژند خاک ز رسیدم

جهان سراسر فر و زیب یافته بدو کریم زر و سیم هم و خاک

از شد گم نامور چنان بود وفادار و بود جوانمرد بود خوار او پیش

نشان مرده نه بینم زنده زو نه چمن از سه سرو باغ در چو انجمن

آن دریغ گردگاه آن و کمربند آن دریغ کشان مردم نهنگان دست به

به لرزان لرز نوان ناامید شده دل زو گرفتار شاه باالی و برز کیی

مرا آوریم داد سوی روان کژی ز آوریم یاد شاه آن پند ی بید کردار

نامه بدین سپار شاهان به آید گفته گرت شهریار نامۀ کاین گفت

جهان تا آفرین گردنفراز.جهان شهنشاه نام به فراز بردم دست من

زمین تاج بنمود چرخ بر خورشید چو پدید نیامد مرزبان چنو آفرید

در کزو بود که تابان خورشید که گویم چه عاج تابنده کردار به شد

تاج بر از نهاد پیروزبخت شاه آن ابوالقاسم فزود روشنایی جهان

زر کان او فر از آمد پدید باختر تا بیاراست زخاور تخت خورشید

گشت. بسیار اندیشه اندر مغز به گشت بیدار خفته اختر مرا

پراگنده داستان اندرون بدو فراوان باستان گه از بود نامه ی ̸ا̸ شب
بود پهلوان ی بخردی هر نزد بهرە ای ازو موبدی هر دست در

نخست روزگار پژوهندۀ راد و خردمند و بزرگ و دلیر نژاد دهقان

بیاورد سالخورد موبدی کشوری هر ز جست باز همه سخنها گذشته

فرخ نامداران وزان جهان کیان از بپرسیدشان کرد یاد را نامه کاین

ذاشتند ب خوار ما به ایدون که داشتند چون آغاز به گیت که مهان

فتند ب آوری کند روز همه برایشان اختری نی به سرآمد گونه چه

بشنید چو جهان گشت و شاهان سخنهای مهان ای ی پیشش

شد یادگاری چنین بن افکند نافه نامور ی سخن سپهبد ازیشان

مهان. و کهان از آفرین برو جهان اندر

جهان شاه تخت سوی ازوی برگشت چو من روشن دل ̸ا̸ شباهنگ
خویش گفتار به دفتر ز آورم پیش دست را نامه این که روی کرد

ر م روزگار گردش از بترسیدم بیشمار کس هر از بپرسیدم آورم

گنجم که ر دی و کس ر دی به سپردن بباید بس نباشد درنگم خود

چند ی گونه برین نیست خریدار کس را رنج همین نیست وفادار

به بود جنگ از پر زمانه سراسر داشتم هم نهفته را سخن ذاشتم ب

نزد به جهان اندر چه به سخن و نی ز بود تنگ جهان بر جویندگان
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بدی ک نبی خدای از سخن این نامدی اگر مهان فرخ سنج سخن

من با که گفت تو بود دوست مهربان ی شهرم رهنمای.به ما نزد

گراید نی به تو رای این آمد خوب گفت مرا بود پوست ی به

نغنوی ر م آرم تو پیش به پهلوی نامۀ این من نبشته تو پای هم

این شو هست پهلوانیت گفتن سخن هست جوانیت و زبان گشاده

نامه این آورد چو آبروی مهان نزد جوی بدین بازگوی خسروان نامۀ

دست چون نامه من.بدین تاری جان این برافروخت من نزدی

پهلوان گوهر از و بود جوان گردنفراز بود مهتری ی دراز کردم

سخن شرم خداوند و رای خداوند روان روشن و بیدار و خردمند

جانت که هم باید چه من کز گفت مرا نرم آوای و خوب گفتن

نیازت وشم ب دسترس مرا باشد که چیزی به هم برگراید سخن

کس. به نیارم

بپروردە اند میانج چندین به برآوردە اند گیت دو از ترا ̸ا̸ ه شب
ز شنیدم مدار بازی به را خویشتن تویی شمار پسین فطرت نخستین

را خود سرانجام کن نگه آفرین جهان راز دانیم چه زین دگرگونه دانا

رواست را تنت آری اندر رنج به گزین به ازین بیابی کاری چو ببین

بد هر ز یابی که خواه چو سزاست دانش به بردن رنج خود که

درمان که تیزگرد گنبد بدین کن نگه بال دام به نیاری اندر سر رها

و رنج آن نه بفرسایدش زمانه گشت نه درد زویست و ازویست

پذیرد تباه ما چون نه هم گیرد آرام جنبش از نه زایدش ب تیمار

و باد از نه و گرد و آب از نه کبود چرخ سرخست یاقوت .ز هم

باغ نوروز به چون بیاراسته چراغ چندین به و فروغ چندین به دود

برآید خاور ز روز گرفتست روشنایی کزو دلفروز گوهر اندرو روان

هم آفتابی تو آنکه ایا راست تر روش ی ازین نباشد باختر سوی

به بسیچ را شب تیره مر .چراغست هم نتابی من بر که بودت چه

تیره شود بپیمایدا گردش روز س چو مپیچ هرگز تو توان تا بد

غم کو کس پشت چو زرد و باری آنگاه آید پدید روشنا بدو گیت

شود او زمان اندر هم دید دور از دیدارش بیننده چو خورد عشق

دو به بیشتر دهد روشنایی ترا بیشتر کند نمایش شب دگر ناپدید

هر بود نخست از بود که گردد باز بدان درست و تمام گردد هفته

خداوند نهادش بدینسان تر نزدی تابنده خورشید به تر باری شبانگاه

نهاد. ی بدین هم بود تا بود داد

بر کهن روزگار شود نو کنون سخن زمان آمد بدانستم ̸ا̸ شربت
نور چو من دل آفرین از پر لب شبی بخفتم زمین شهریار اندیشۀ

روشن دید چنان لب بسته و دل گشاده نخفته شب تیره آن اندر

شب گیت روی همه آب ز برآمد شمع رخشنده که خواب به روانم

شدی دیبا برسان دشت و در زرد یاقوت چو گشت شمع آن از الژورد

تاج ی ماه چو شهریاری برو نشسته شدی پیدا پیروزه تخت ی

چپش دست به میل دو سپاهش کشیده بر رده کاله جای به سر بر

شاه بدین و بداد پای به پیشش دستور پاک ی پیل ژنده هفتصد

چندان و پیالن ژنده وزان شاه فر از سر گشت خیره مرا رهنمای را

سپاه.

چنین کس دست به او مادر بر بس گوهر و زر فرستادمش ̸ا̸ شوکه
خورد م هم بلند گردد که برنیاید بس ارجمند آن که آمد پاسخ

دم و روز ی بباشیم پرخاشجوی زود بی گمان شود شیربوی لب با

به شاه نزدی گراییم پس ازان برزنیم نم خش لب بر ی برزنیم

چنین وگرنه نیست بیدار رخشنده بخت ر م راه نماییم ایران گردان

آتش دم ندارد جای ز اندرآید موج به دریا چو نیست دشوار کار

سور هنگام به آرد ماتم دلش دور ز ببیند چون مرا درفش تیزپای

تنگ. کار چنین گرفتن نباید جنگ به نیاید اندر تیزی بدین

بزرگان و بشاه زو خبر رسید سمنگان شهر نزدی چو ̸ا̸ شیراز
رخش رمیدست زو نخچیرگه به تاج بخش پیادە گو آمد که رسید

بدو کاله نهادی بر بسر کاو کس شاه و بزرگان شدندش پذیره

شهر درین آزمود نبرد تو با یارست که بود چه سمنگان شاه گفت

فرمان زیر خواسته و تن توایم راه و بفرمان ستاده توایم خواه نی ما

ز بنگرید او گفتار به رستم تست.چو آن جان و ارجمندان سر تست

دور من ز مرغزار بدین رخشم گفت بدو دید کوتاه گمانیش بدها

کجا آنجا وز است پی نشان سمنگان تا کنون فسار و ام بی ل شد

نی بپاداش بباشم سپاس بازجویی ار باشد ترا است ن و جویبار

برید بباید سر بس را سران ناپدید من ز ماند که ایدون گر شناس

مهمان تو کرد کار این تو با کس نیارد مرد سزاوار ای شاه گفت بدو

به امشب ی سخن سراسر گردد تو کام به ن م تندی و باش من

فرخ رخش پی نماند دل داریم آزاد اندیشه وز دل داریم شاد م

ز روانش شد شاد او گفتار به تهمتن جهان نامدار بارۀ چنان نهان

شد. آزاد اندیشه

مردی بنشاند و بیاورد پیر گژدهم سهراب برگشت چو ̸ص̸ شیرین
راه به مردی پوینده برافگند شاه نزدی بنوشت نامه ی دبیر

آمد که روزگار گردش آنگه نمود کردگار بر کرد آفرین نخست

پیش به پهلوان ی کندآوران جویان رزم همه گران سپاه ما بر

برترست سه سرو ز باال به فزون نباشد دو و ده سالش که اندرون

برز باالش و پیل بر چون برش رست پی دو به تابان خورشید چو

گرز. و دست چنان را کس ندیدم
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تو شیر نام بردار بارمان دگر دلیر سوار هومان چو ر دی به ̸ا̸ صابون
به بازو دو بود شاداب سرو ی بسان بود سهراب تخت همه گفت

رد ب ترکان ز خون چو چهره و پیل بر چون برش هیون ران کردار

دست با پنجاه پرستار شیر نره چون سرافراز و جوان دلیر صد اندرش

بران آفرین خواندند ی به ی هم بلند تخت افروز دل پیش به بند

نگه و نشست دور ز را او مر رستم دید هم نگین و تیغ و باال و برز

برسان دید گوی ژند رفت برون کاری شایسته سور.به مردان کرد

چه زود بپرسید آمد رستم بر نبود کس چنو اندر ر لش بدان بلند سرو

تهمتن روی بنمای و آی روشن سوی وی ب من با گفت بدو مردی

ه جای بدان تنش از روان برشد و تیز بزد گردنش بر مشت ی

بود هم زمان بزم سوی آنگه رزم ژنده نشد رزم ژنده شد خش

ژندە رزم تا سهراب بپرسید شیر ژند او نزدی به نیامد دیر سهراب

خوار افگنده دیدنش و برفتند بزم ز شد ته جایش که شد کجا

فرو فت ش بازآمدند درد ازان کارزار.خروشان از و بزم از برآسوده

ار پی روز برو سرآمد ژندە رزم شد گفتند سهراب به ژند کار از مانده

ابا دود برسان ژنده بر بیامد زود برجست سهراب بشنید چو بزم و

آمدش فت ش چنان مرده دید ورا بیامد خیناگران و شمع و چاکر

گفت چنین بخواند را گردنکشان و دلیران بماند خیره و سخت

اندر گرگ که بسود باید نیزه هم شب همه غنود نباید کامشب

آفرین جهان باشد یار اگر همه آزمودش را مرد و س رمه میان آمد

از بخواهم کمند برگشایم زین فتراک ز زمین بساید سمندم نعل چو

همه را ان گرانمای خویش گاه بر از نشست بیامد ژند کین ایرانیان

سیر هم نیامد ژندە رزم من تخت از شد کم گر که پیش خواند

پاسدار بد گیو سپه ایران از شهریار بر رستم برگشت چو بزم ز جانم

بر برکشید.ی میان از گرز و دست بزد بدید را پیلتن گو بر ره به

بدانست دست بنمود و آورد سر بر سپر مست پیل چون خروشید

پس زان و بخندید راه به طالیه باشد گیو شب به سپاه ایران کز رستم

اوی نزدی به پیاده بیامد شنید رستم آواز چو طالیه برکشید فغان

تهمتن شب تیره بودە ای کجا پیاده جنگجوی مهتر کای گفت چنین

شیرمردی چنان بود کرده کجا آن گیو به فتش ب لب شاد ب گفتار به

وز گفت سخن ترکان ز شاه نزدی رفت ه جای وزان بود آزرده که

دالرای کتف و بازوی ز اوی باالی و برز از و سهراب ز بزم گاه

باالش سروست ردار ب نخاست کس چنین ترکان ز هرگز که اوی

و سوارست سام که گویی تو کس به نماند ایران و توران به راست

بزم به و رزم به نیامد پس کزان ژندە رزم گردن بر مشت وزان بس

آراستند.چو ر لش هم شب همه خواستند م و رود پس و فتند ب

سهراب بپوشید بلند چرخ ز برآمد زبانه کمند باال سوی خور افگند

چنگ به هندی تیغ ی رنگ سنگ چرمۀ بر از نشست جنگ خفتان

خم شست بر فتراک به کمندی سرش بر خسروی مغفر ی اندرش

که جایی به گزید باال برز ی بیامد دژم کرده روی و خم اندر خم

بدید. را ایرانیان
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شهریار بر بیامد بنوی نامدار ی چین کز گفت چنین ̸ا̸ ضمیر
بدم دژ بدین بویر ندارم نامش گفت بدو هجیر فرخ ز نامش بپرسید

دل را سهراب گشت غم شهریار بر بیامد او کجا روزگار بدان من

هم مادرش پدر از بود داده نشان نشان نیامد رستم ز جایی که ازان

سخنها کان ر م هجیر زبان از جست نام هم باورش نبد دیده و دید

نخواهد نکاهد فرمان ز بود دگرگونه بر سر به نبشته دلپذیر شود

سواران برکران بد سراپرده کشیده مهتران زان بپرسید پس ازان فزود

درفش ر پی گرگ ی کرنای نالۀ هم برآید پای به پیالن و بسیار

گیو گودرز پور کان گفت سرش.بدو زرین پرده از برآورده برش از

ایرانیان به بهترست و مهتر گودرزیان ز نیو وراگیو گردان خوانند که

پرده ی برآید شید تابنده سوی زان گفت بدو سرست بهره دو بر

هزار از فزون برکشیده رده سوار پیشش به روم دیبای ز سپید بینم

سپهدار نشسته بی کران ری لش انجمن شده نیزە وران و سپردار پیاده

دیبا هشته فرو هودج ز ساج کرس عاج بران نهاده عاج تخت بر

به پردە سرای نزدی خیمه بر خیل خیل رده ایستاده غالم جلیل

فرزند که خوان فریبرز را کاو گفت بدو پای به پیاده چندی دهلیز

چندی دهلیز به پردە سرای سرخ کان بپرسید گوان تاج و شاهست

برکشیده هرگونە ای ز بنفش و زرد و سرخ اندرش گرد به پای به پیاده

چنین دراز باال و زرین ماه سرش رگراز پی پشت پس درفش.درفش

و هشیوار ام ل ندارد شیران چنگ در که نام گرازست را کاو گفت

جست پدر نشان ژگان نگردد سخت و دردر بر که گیوگان تخمۀ ز

سازی چه گیت تو نهفت در راست آن داشت هم نگفت او با و

نبشته زمانه پرداخت ست کار ازین جهاندار ساخت ست خود که

ازان پرسید باره دگر گذاشت بباید گذارد کاو چنان داشت دگرگونه

وزان بلند مرد و سبز پردۀ نیاز.ازان بد او دیدار به کش ازان سرفراز

تو از که گفت سپهبدش هجیر پس ازان کمند داده تاب آن و اسپ

را کاو است ازان هم بمانم چین نام از گر نهفت باید چه را سخن

سخن نکردی رستم ز داد نیست کاین سهراب گفت بدو هم ندانم

گفت تو نهان نماند در سپه میان جهان پهلوان بود کاو کس یاد هیچ

داد چنین کشورست هر و مرز هر نگهبان مهترست او ر لش بر که

باشد رفته کنون شیرگیر گو کان بدن شاید که هجیر را او مر پاسخ

کاین سهراب گفت بدو گلستان در بزمست هنگام که زابلستان به

جهان نشیند رامش به روی جنگ سوی سپهبد دارد که وی م خود

یست ی پیمان امروز تو با مرا جوان و پیر بخندند بر برو پهلوان

اندکیست. ما گفتار و وییم ب
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گردنفراز بود مهتری ی دراز کردم دست چون نامه بدین ̸ا̸ طاهر
خداوند روان روشن و بیدار و خردمند پهلوان گوهر از و بود جوان

کز گفت مرا نرم آوای و خوب گفتن سخن شرم خداوند و رای

باشد که چیزی به هم برگراید سخن جانت که هم باید چه من

تازه ی چون داشتم کس.هم به نیارم نیازت وشم ب دسترس مرا

نژند خاک ز رسیدم کیوان به نهیب بر من به نامد باد از که سیب

زر و سیم هم و خاک همان چشمش به ارجمند نامدار دل نی آن از

جوانمرد بود خوار او پیش جهان سراسر فر و زیب یافته بدو کریم

سه سرو باغ در چو انجمن از شد گم نامور چنان بود وفادار و بود

کشان مردم نهنگان دست به نشان مرده نه بینم زنده زو نه چمن از

زو گرفتار شاه باالی و برز کیی آن دریغ گردگاه آن و کمربند آن دریغ

ز آوریم یاد شاه آن پند ی بید کردار به لرزان لرز نوان ناامید شده دل

گفته گرت شهریار نامۀ کاین گفت مرا آوریم داد سوی روان کژی

شهنشاه نام به فراز بردم دست من نامه بدین سپار شاهان به آید

چو پدید نیامد مرزبان چنو آفرید جهان تا آفرین گردنفراز.جهان

گویم چه عاج تابنده کردار به شد زمین تاج بنمود چرخ بر خورشید

ابوالقاسم فزود روشنایی جهان در کزو بود که تابان خورشید که

بیاراست زخاور تخت خورشید تاج بر از نهاد پیروزبخت شاه آن

به گشت بیدار خفته اختر مرا زر کان او فر از آمد پدید باختر تا

شود نو کنون سخن زمان آمد گشت.بدانستم بسیار اندیشه اندر مغز

آفرین از پر لب شبی بخفتم زمین شهریار اندیشۀ بر کهن روزگار

چنان لب بسته و دل گشاده نخفته شب تیره آن اندر نور چو من دل

روی همه آب ز برآمد شمع رخشنده که خواب به روانم روشن دید

دشت و در زرد یاقوت چو گشت شمع آن از الژورد شب گیت

شهریاری برو نشسته شدی پیدا پیروزه تخت ی شدی دیبا برسان

میل دو سپاهش کشیده بر رده کاله جای به سر بر تاج ی ماه چو

پای به پیشش دستور پاک ی پیل ژنده هفتصد چپش دست به

ژنده وزان شاه فر از سر گشت خیره مرا رهنمای را شاه بدین و بداد

سپاه. چندان و پیالن
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کمند داده تاب آن و اسپ وزان بلند مرد و سبز پردۀ ازان ̸ا̸ ظاهر
نهفت باید چه را سخن تو از که گفت سپهبدش هجیر پس ازان

گفت بدو هم ندانم را کاو است ازان هم بمانم چین نام از گر

کاو کس یاد هیچ سخن نکردی رستم ز داد نیست کاین سهراب

او ر لش بر که گفت تو نهان نماند در سپه میان جهان پهلوان بود

را او مر پاسخ داد چنین کشورست هر و مرز هر نگهبان مهترست

که زابلستان به باشد رفته کنون شیرگیر گو کان بدن شاید که هجیر

که وی م خود کاین سهراب گفت بدو گلستان در بزمست هنگام

بر برو پهلوان جهان نشیند رامش به روی جنگ سوی سپهبد دارد

ما گفتار و وییم ب یست ی پیمان امروز تو با مرا جوان و پیر بخندند

ترا انجمن هر به باش سرافراز من به نمایی را پهلوان اندکیست.اگر

این که ایدون ور نهان گنجهای کنم گشاده جهان در دهم بی نیازی

هم نخواهد را سرت سخن بر من به بپوش گشاده من ز داری راز

خسرو به موبد که نبین رای آیدت به کدامین تا نگر جای به تن

چون ناگفته گفت سخن نهفت از راز شاد ب که بدانگه گفت چه

رها یابد پیوند و بند از چو اندرست سنگ به نابسوده کجا گوهرست

سیر چو شاه که هجیرش پاسخ داد بی بها.چنین بود مهری درخشنده

پیل ژنده او که جهان جویداندر کس نبرد گاه و تاج وز مهر از آید

اندر آسمان ز سرش نبرد هم بود رستم که را کس جان ز آرد اندر

درخت از برترست سرش زورمند صد به دارد زور تنش گرد به آید

مرد چه و پیل ژنده او رزم هم چه نبرد روز به گیرد خشم چنو بلند

بدو نیست نیل او رخش پی گرد چو نیست پیل زمین بر او هم آورد

ترا چون چرا کشوادگان گودرز بخت سیه آزادگان از سهراب گفت

جنگ مردان تو هنر این و دانش این و زور بدین پسر باید خواند

سخن رستم ز چندین که نشنیدە ای اسپ پی بانگ که دیدە ای کجا

که بود چندان بیم ترا آتش از شایدت ب ستودنش بر زبان بایدت

آتش دم ندارد جای ز آید اندر سبز دریای چو بود خندان آرام به دریا

آفتاب برکشد میان از تیغ چو خواب به آید اندر تیرگ تیزپای.سر

ویم ب شیرگیر گو نشان من گر که هجیر کاردیده پس گفت دل به

ر لش ز نشست خسروان این و یال چنین دست زور با ترک بدین

کتف این و زور برین پیلتن بارۀ این برانگیزد انجمن ز او جنگ کند

کس نیاید ایران از اوی چنگال به رستم کشته شود اوی یال این و

مردن که موبد گفت چنین شاه کاووس تخت سر یرد ب خواه کینه

اوی دست بر کشته شوم من شادکام؛اگر بدو دشمن زنده از به نام به

همه گزین پور هفتاد و گودرز چو جوی آب چون روز سیه نگردد

پاک موبد از دارم چنین مباد من تن ایران به نباشد آفرین با پهلوانان

به تذرو نبوید را گیا گر سزد سرو بیخ چمن از برکشد چون که یاد

گفتنست رستمت از من با همه آشفتنست چه این گفت سهراب

را پیلتن هم گرد تو از آوردگاه به برآرد نبرد او با جست ترا نباید

دست. به نیاید آسان که همانا ست ش نخواه
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تفت خرامید خسرو نزدی به رفت کشواد گودرز سپهدار ̸ا̸ عل
گرد امروز برآوردی ایران کز کرد چه رستم گفت ک کاووس به

ورا گویی که مازندران دیوان کار وزان هاماوران ز کردی فراموش

سپاه آمد و رفت او چو سخن گزافه نباید شاهان ز کن دار بر زنده

نبرد دشت به او با که داری که گرگ کردار به پهلوان ی بزرگ

و شنیدست گژدهم سر به سر ترا یالن گرد تیره برو برفشاند شود

سواری او با که مباد هرگز روز آن گوید هم کم و بیش از دیدست

کم خرد را او بیازارد بود رستم چو جنگ که را یاد.کس رزم کند

پشیمان راه و آیین دارد کاو بدانست شاه گودرز گفتار بشنید چو بود

گفت گودرز به بود آشفته مغزش بیهودگ بود گفته کجا زان بشد

دل باید خردمند وترست نی پند با پیر لب درخورست سخن این

خوبی به شدن او بر بباید را شما بها نیارد تندی و تیزی که پادشا

روزگار بدو نمودن ته من تیزی از کردن زدن.سرش داستانها بس

روی بنهاد تیز پهلوان پس اوی پیش از برخاست گودرز چو به

گرد دیدند چو راه گرفتند اندر رستم پس سپاه سران او با برفتند

که پهلوان بر گرفتند ستایش انجمن شدند نامداران همه پیلتن گو

همیشه باد تو پای زیر سر به سر جهان روشن روان و بادی جاوید

تیزی به نیست مغز را کاووس که دان باد.تو تو جای تخت سر

ز خوبی به شود پشیمان همانگه بجوشد نیست نغز گفتنش سخن

نباشد را ایرانیان هم شاه ز گردد آزرده گر تهمتن شود پیمان باز سر

پشت هم بخاید تندی ز شدست پشیمان سخنها زان او هم گناه

بی نیاز ک کاووس ز هستم که باز آورد پاسخ چنین تهمتن دست

چرا مرگ به نهاده دل و جوشن قبا ترگ تاج و باشد زین تخت مرا

خاک مشت ی چه پیشم کاووس چه باک کاووس خشم از دارم

ز کس ز نترسم یزدان پاک از جز بس کرد دلم و سیر گشت سرم

شهر پیلتن.که با گودرز گفت چنین انجمن گشت سیر چون گفتار

ترک کزین زمان این برند سخنها ر دی به گمان ر لش و دلیران و

که چونان که راز به چندی گونه زین رفت هم سرفراز شد ترسنده

زو هم رستم چو ته باید کرد بر و بوم همه گه آ داد گژدهم

ار پی و شاه آشفتن از درنگ جای نیست ترا و مرا جنگ به بترسد

سخن سر ی رفت یل سهراب ز گفت وگوی بر بدرگاه بدیدم اوی

بدین جهان اندر نامت شده بر چنین ن م ایران شاه بر پشت چنین

نهان. ردان م بازگشتن
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دشت بر تیره شب ناپدید جهان از گشت خورشید چو ̸ا̸ غنیمت
کینه دل و جنگ بستۀ میان شاه نزدی به بیامد تهمتن کشید ر لش

ببینم کمر و بی کاله شوم ایدر از تاجور مرا باشد دستور که خواه

گفت بدو کیست ساالر و کدامند بزرگان کیست جهاندار نو این که

ی تهمتن درست تن و بادی دل بیدار که تست کار کین کاووس

رسید دژ نزدی چو بیامد حصار تا دوان آمد و بپوشید ترکوار جامۀ

چون چنان دلیر مرد رفت درون دژ بران شنید ترکان نوش خروشیدن

ی به نشسته بزم تخت بر دید را سهراب چو شیر نره آهوان سوی

نام بردار بارمان دگر دلیر سوار هومان چو ر دی ژندە رزم.به او دست

بود شاداب سرو ی بسان بود سهراب تخت همه گفت تو شیر

ز خون چو چهره و پیل بر چون برش هیون ران کردار به بازو دو

پرستار شیر نره چون سرافراز و جوان دلیر صد اندرش رد ب ترکان

ی به ی هم بلند تخت افروز دل پیش به بند دست با پنجاه

مر رستم دید هم نگین و تیغ و باال و برز بران آفرین خواندند

برون کاری شایسته سور.به مردان کرد نگه و نشست دور ز را او

نبود کس چنو اندر ر لش بدان بلند سرو برسان دید گوی ژند رفت

سوی وی ب من با گفت بدو مردی چه زود بپرسید آمد رستم بر

و تیز بزد گردنش بر مشت ی تهمتن روی بنمای و آی روشن

رزم ژنده نشد رزم ژنده شد خش ه جای بدان تنش از روان برشد

ژند او نزدی به نیامد دیر سهراب بود هم زمان بزم سوی آنگه

بزم ز شد ته جایش که شد کجا ژندە رزم تا سهراب بپرسید شیر

کارزار.خروشان از و بزم از برآسوده خوار افگنده دیدنش و برفتند

شد گفتند سهراب به ژند کار از مانده فرو فت ش بازآمدند درد ازان

زود برجست سهراب بشنید چو بزم و ار پی روز برو سرآمد ژندە رزم

دید ورا بیامد خیناگران و شمع و چاکر ابا دود برسان ژنده بر بیامد

گردنکشان و دلیران بماند خیره و سخت آمدش فت ش چنان مرده

باید نیزه هم شب همه غنود نباید کامشب گفت چنین بخواند را

اگر همه آزمودش را مرد و س رمه میان آمد اندر گرگ که بسود

زین فتراک ز زمین بساید سمندم نعل چو آفرین جهان باشد یار

گاه بر از نشست بیامد ژند کین ایرانیان از بخواهم کمند برگشایم

من تخت از شد کم گر که پیش خواند همه را ان گرانمای خویش

از شهریار بر رستم برگشت چو بزم ز جانم سیر هم نیامد ژندە رزم

گرز و دست بزد بدید را پیلتن گو بر ره به پاسدار بد گیو سپه ایران

برکشید. میان از
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نبرد روزگار مرا دیدی که رد برم ازین کاکنون گفت بدو ̸ا̸ فیل
آورد بپای بلند ابر ز برتر نیست این که مبند اندر دل دژ بارۀ برین

آفرید گرد بپیچید را عنان من یال بر نیزه نراندکس من کوپال زخم

بیامد هم به او با سهراب و رفت هم کشید دژ بر سرافراز سمند

دژ بر بسته و خسته تن آفرید گرد شاد ب درباره گژدهم دژ درگاه به

خونین دیده و دل غم از پر شدند ین غم و ببستند دژ در کشید

فتند ب پیر و برنا بودند درد از پر هجیر و گردآفرید آزار ز شدند

جست رزم هم که انجمن دل تو از بد غم از پر شیرزن دل نی کای

گرد بسیار ننگ.بخندید دوده بر تو کار ز نیامد رنگ و افسون هم

چنین زین پشت بر دید را سهراب چو بنگرید سپه برآمد باره به آفرید

آمدن از هم بازگرد کنون گشت رنجه چرا چین ترکان شاه کای گفت

ایران ز ترکان که گفت افسوس به را او و بخندید نبرد دشت ز هم

ن م ین غم درد بدین من ز نبودت روزی و بود چنین جفت نیابند

نە ای بزرگان آفرین به جز که نە ای ترکان ز خود تو که همانا خویشتن

همال پهلوانان از کس نداری یال و کتف آن و بازوی و زور بدان

سپاه.شهنشاه توران ز گردی آورد که شاه به آید گاه آ چو ن ولی

زنده ی نماند پای ندارید تهمتن با شما جای ز بجنبد رستم و

یال چنین کاین آیدم دریغ سرت بر بد ز آید چه ندانم رت لش از

کن فرمان که آید بهتر ترا نهفت بباید پلنگان از هم سفت و

خورد خویش بازوی به ایمن بس نباش کن توران سوی نامور رخ

آسان که آمدش ننگ سهراب بشنید چو خویش پهلوی ز نادان گاو

بدان دژ کجا بود جای ی اندر دژ زیر به آمدش چنگ به دژ هم

دست بارگ ی به رست و بوم همه آن داد تاراج به بود پای بر جای

دست ارمان پی ز گشت اه بی کامروز گفت چنین بشست را بد

نبرد.چو روز آسیب ببینند گرد باره ازین یر شب به برآرم گشت کوتاه

نامه ی دبیر مردی بنشاند و بیاورد پیر گژدهم سهراب برگشت

کرد آفرین نخست راه به مردی پوینده برافگند شاه نزدی بنوشت

همه گران سپاه ما بر آمد که روزگار گردش آنگه نمود کردگار بر

و ده سالش که اندرون پیش به پهلوان ی کندآوران جویان رزم

به تابان خورشید چو برترست سه سرو ز باال به فزون نباشد دو

چنان را کس ندیدم برز باالش و پیل بر چون برش رست پی دو

تنگ کوه از و دریا ز آیدش چنگ به هندی شمشیر گرز.چو و دست

نیست برنده تیغ او بازوی چو نیست غرنده رعد او آواز چو آیدش

پیش بشد برنشست تیزتگ بارۀ ی ببست را میان دالور هجیر

زند هم بر که پای به زان فزون ندیدم اسپش بر رزم آزمای سهراب

پشت از سهرابش که بوی مغز سوی بین ز گراید جنگ جوی را مژه

اکنون و درست ست فت ش اندر بازو زان ماند برش برگرفت زین

بس ترکان سواران اوست کار پی از جان پراندیشه اوست زنهار به

صف دو میان در او که مبادا نشنیدە ام زین گونه پیچ عنان دیدە ام

ف. ب آرد جنگ آور مرد ی
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آورند تنگ بداندیش بر جهان آورند جنگ تو جویی جنگ اگر ̸ا̸ قال
سهراب به سوار چندان ساز با ببردند شهریار خلعت و نامه چنین

همچو بانیا بشد پذیره سپاه و بارمان از و هومان ز راه ز آمد گاه آ

و یال با دید ورا هومان چو شاد گشت دلش چندان دید سپه باد

ابا شهریار نامۀ پس داد بدو فت ش در ازو هومان فروماند کفت

ازان خواند شاه نامۀ چون جهانجوی بار به استر و اسپ و هدیه

پیش شیر اگر بجنگ او با پای نبد را کس براند ر لش تیز ه جای

ایرانیان بد دژ بران سپید خواندندی کش بود دژی پلنگ گر آمدی

و دار با و بود دل و زور با که هجیر دیده رزم دژ نگهبان امید را

ی بود گرد و گراینده خردی به بود خرد گستهم زمان آن هنوز گیر

سهراب چو نامدار و گردنکش و بداندیش سوار و گرد بود خواهرش

چو بادپای بر از نشست بدید را سپه دالرو هجیر رسید دژ نزدی

بدید را او جنگ آور سهراب نبرد.چو دشت به پویان رفت دژ ز گرد

به شیر برسان تاخت برون ر لش ز برکشید کین شمشیر و برآشفت

به تنها که هجیر رزم دیده با گفت چنین دلیر آمد اندر هجیر پیش

زاینده که چیست تو نژاد و نام و مردی چه خیر خیره آمدی جنگ

نباید ترک به بس که پاسخ داد چنین هجیرش گریست باید تو بر را

برکنم تن ز اکنون هم را سرت منم سپهبد و دلیر هجیر کس یار مرا

نهان.بخندید در گل زیر کنم را تنت جهان شاه نزدی به فرستم

نیزه چنان روی بنهاد تیز آمدش گوش به گفت وگوی کاین سهراب

میانش بر زد نیزه ی بازنشناختند دگر ی از که برساختند نیزه بر

بن شیر سهراب کرد پس باز سنان یر جای اندرو سنان نیامد هجیر

زو هم نیامد باد کردار به برگرفتش زین ز دلیر میان بر زد نیزه

تن از خواست هم برش از نشست آمد اندر اسپ ز یاد ایچ بدلش

سهراب ز شد غم راست دست بر برگشت و بپیچید سرش بریدن

پند شد خشنود چو داد زنهار و چنگ ازو کرد رها خواست زنهار و

اوی فرستاد هومان نزدی به رزمجوی آنگه ببند ببستش داد بسیار

خروش اسیر بردند و گرفتند را او که هجیر از شدند گه آ چو در دژ به

شد گاه آ انجمن.چو آن اندر هجیر شد کم که زن و مرد نالۀ و آمد

گردی برسان بود زن کم گشت انجمن آن ساالر که گژدهم دختر

زمانه گردآفرید بود او نام کجا نامدار اندرون جنگ به همیشه سوار

رنگش الله شد که هجیر کار ز آمد ننگش چنان ناورید چنین مادر ز

درنگ جای کار آن اندر نبود جنگ سواران درع بپوشید قیر کردار به

گره. روم ترگ سر بر بزد زره زیر به گیسو کرد نهان
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بشنید چو پدر از ورا بخواهد بیاید پرهنر موبدی تا بفرمود ̸ا̸ کلم
آن داد پهلوان بدان شد آزاد سرو ی بسان شد شاد سخن این شاه

رای و خشنودی به کیش و آیین بودست که سان بدان خویش دخت

بدان دختر بسپرد چو اوی پیمان بیاراست خوبی به اوی فرمان و

ابر برافشاندند زر بس شادی ز جوان و پیر گشتند شاد همه پهلوان

االن بدس سر باد فرخنده تو بر نو ماه این خواندند.که آفرین پهلوان

و دیر تیره شب آن ببود براز او با گشت او انباز چو باد کنده تو

رخشان افگند خواست هم بلند چرخ ز تابان خورشید چو دراز

شهره جهان اندر مهره آن که بود مهره ی رستم بازوی به کمند

یر ب روزگار ترا آرد دختر اگر بدار را این که گفتش و داد بدو بود

ایدونک ور فروز گیت فال و اختر نی به بدوز بر او یسوی ب و

به بود نریمان سام باالی به پدر نشان ببازو ببندش پسر اختر ز آید

تندی به نتابد عقاب پران ابر از آرد فرود بود کریمان خوی و مردی

سخن هر از گفت هم روی ماه بر شب آن بود آفتاب.هم او بر

زمین روی بیاراست سپهر بر شد رخشنده خورشید چو اوی پیش

چشم به دادش بوسه بس بر به گرفتش کردن پدرود به مهر به را

گشت انباز درد و انده ابا بازگشت ازو گریان چهره پری سر به و

این چو اه آرام و خواب از بپرسیدش شاه گرانمایه آمد رستم بر

بیامد تاج بخش دل شد شادمان برو رخش به دادش مژده شد گفته

ماه نه شاد.چو شاه از و رخشان رخش از شد برنهاد وزین بمالید

گو گفت تو ماه تابنده چو آمد پورش ی شاه دخت بر ذشت ب

شد خندان چو نیرم ست گر و شیرست سام وگر رستم ست پیلتن

شد ماه ی چو کرد سهراب تهمینه نام ورا کرد شاداب چهره و

شد ساله سه چو بود زال رستم بر چون برش بود سال ی همچو

شد ساله ده چو گرفت ان پی و تیر دل پنجم به گرفت چوگان زخم

بپرسید آمد مادر .بر آزمود نبرد او یا یارست که نبود کس زمین زان

برترم همشیرگان ز چون من که وی ب بامن گستاخ گفت بدو زوی

گویم چه گهر کدامین وز کیم تخم ز سرم آید اندر آسمان به هم

ترا نمانم نهان بماند من از پرسش این گر پدر از کس پرسد چو

و باش شادمان بدین سخن بشنو که مادر گفت بدو جهان اندر زنده

ازیرا نیرم از و سام دستان ز رستم پیلتن گو پور تو ن م تندی

جهان آفرین گوهرست نامور زان تو تخم که برترست آسمان ز سرت

گیت به نریمان سام چو پدید نیامد رستم چو سواری آفرید جهان تا

جوی جنگ رستم از نامه ی بسود گردون نیارست را سرش نبود

ایران از زر مهره سه به رخشان یاقوت سه بدوی پنهان وبنمود بیاورد

پدر. بودش فرستاده
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موبد ز باستان گفتۀ از بپیوندم داستان ی دهقان گفتار ز ̸ا̸ گرگ
دلش بد غم بامداد از روز ی رستم که یاد برداشت گونه برین

توران مرز سوی کرد تیر از پر ترکش و بست کمر کرد نخچیر ساز

توران مرز نزدی چو جوی نخچیر دژاگاه شیر جو روی بنهاد چو

تاج بخش رخ گل چون برافروخت دید گور از پر سراسر بیابان رسید

بیفگند کمند و گرز به و کمان و تیر به رخش برکند جای وز بخندید

آتش ی درخت شاخ و خار وز خاشاک ز چند نخچیر دشت بر

در از بجست درخت پیلتن شد پراگنده آتش سخت.چو برفروزید

نسخت مرغ پر او چنگ در که درخت بر بزد گوری نره ی بابزن

گرد برآورد استخوانش مغز ز بخورد و ند ب هم از شد بریان چو

سواران مرغزار در رخش چران و چمان روزگار از برآسود و بخفت

اسپ ی برگذشت گه نخچیر دشت بران هشت و هفت تن ترکان

رخش مر دشت بر جویبار.چو لب گرد شتند ب مرغزار در دیدند

شهر به پویان بردند و گرفتند بشتافتند کردنش بند سوی یافتند را

خواب از رستم شد بیدار چو بهر جستند رخش از ی هر هم

هر ز بنگرید اندرون مرغزار بدان دستکش بارۀ امدش کار به خوش

سراسیمه نیافت را بارگ چون گشت غم ندید را بارگ هم سو

از پویم کجا پیادە دوان کاکنون گفت هم شتافت سمنگان سوی

سان بدین تهمتن برد که اسپش که گردان گویند چه تیرە روان ننگ

بارگ بی دل غم به سپردن بیچارگ به باید رفت کنون بمرد و بخفت

رفت هم ر م بیابم نشانش جایی به کمر و سلیح باید بست کنون

نزدی نج.چو ش اندر دل و عنا اندر تن رنج و اندوه پر سان زین

پیادە گو آمد که رسید بزرگان و بشاه زو خبر رسید سمنگان شهر

و بزرگان شدندش پذیره رخش رمیدست زو نخچیرگه به تاج بخش

که بود چه سمنگان شاه گفت بدو کاله نهادی بر بسر کاو کس شاه

بفرمان ستاده توایم خواه نی ما شهر درین آزمود نبرد تو با یارست

آن جان و ارجمندان سر تست فرمان زیر خواسته و تن توایم راه و

بدو دید کوتاه گمانیش بدها ز بنگرید او گفتار به رستم تست.چو

تا کنون فسار و ام بی ل شد دور من ز مرغزار بدین رخشم گفت

باشد ترا است ن و جویبار کجا آنجا وز است پی نشان سمنگان

ز ماند که ایدون گر شناس نی بپاداش بباشم سپاس بازجویی ار

سزاوار ای شاه گفت بدو برید بباید سر بس را سران ناپدید من

ن م تندی و باش من مهمان تو کرد کار این تو با کس نیارد مرد

وز دل داریم شاد م به امشب ی سخن سراسر گردد تو کام به

نامدار بارۀ چنان نهان فرخ رخش پی نماند دل داریم آزاد اندیشه

شد. آزاد اندیشه ز روانش شد شاد او گفتار به تهمتن جهان
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ایران ز پرسد هرچه سخن شاه که پاسخ داد چنین هجیرش ̸ا̸ المپ
بدو گفت وگوی بایدم چرا کژی به بدوی دانم آنچ همه ویم ب سپاه

نامداران همه رمه و شاه ز و گردنکشان ز همه بپرسم تو کز گفت

رستم از و بهرام ز را گودرز و کاووس چو و طوس چو را مرز آن

رنگ هفت سراپردۀ کان و ب برشمار من به بپرسم کت هر ز نامدار

ی ژندە پیل صد بسته اندرون پیش به پلنگ خیمە های اندرون بدو

ماه سرش درفش ر پی خورشید برز ی نیل برسان پیروزه مهد

گردان ز کیست جای اندرون سپاه قلب به بنفش غالفش زرین

پیل او بدرگاه بود ایران شاه کان گفت بدو چیست نام ورا ایران

و پیل و بسیار سواران میمنه بر گفت بدو پس بود.وزان شیران و

به سپاه سو هر ز اندر گردش زده سیاه کشیده بر سراپردە ای بنه

زده پیش باالش و پیالن پشت پس بیش اندازه ز خیمه اندرش گرد

گفت چنین کفش زرینه سواران بر در به درفش ر پی پیل او پیش

سرخ کان گفت دگر بود ر کجاپیل پی درفشش بود نوذر طوس کان

به درفش ر پی شیر ی پای به اندر گردش بس سواران پردە سرای

جهانگیر آزادگان فر کان گفت چنین گهر میانش در ی درفشان زر

گشن ری لش ی پردە سرای سبز کان بپرسید کشوادگان گودرز

کاویان اختر او پیش زده میان اندر پرمایه تخت ی پای به پیشش

کس هر گوان.ز یال و سفت با و فر ابا پهلوان ی نشسته بر برو

ی است برتر سرش رش ی به نشسته براست پیشش پای بر که

هر برو اوی پای تا هشته فرو کمندی اوی باالی به پیشش باره

پیل بس هم بجوشد زین در که گویی تو هم برخروشد زمان

مردست نه خویش جای بر مرد آن جوشد هم پیش برگستوان دار

بدید درفش اوی همتای اسپ هم بینم نه اوی باالی به ایران از

چین کز گفت سرست.چنین زرین شیر بر نیزه بران رست پی اژدها

بدو هجیر فرخ ز نامش بپرسید شهریار بر بیامد بنوی نامدار ی

بیامد او کجا روزگار بدان من بدم دژ بدین بویر ندارم نامش گفت

نیامد رستم ز جایی که ازان دل را سهراب گشت غم شهریار بر

هم باورش نبد دیده و دید هم مادرش پدر از بود داده نشان نشان

سر به نبشته دلپذیر شود سخنها کان ر م هجیر زبان از جست نام

زان بپرسید پس ازان فزود نخواهد نکاهد فرمان ز بود دگرگونه بر

برآید پای به پیالن و بسیار سواران برکران بد سراپرده کشیده مهتران

زرین پرده از برآورده برش از درفش ر پی گرگ ی کرنای نالۀ هم

سرش.
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آوریم جنگ و ار پی باز م ز آوریم درنگ گر زابلستان به ̸ا̸ میمون
گفت بدو ین ب درآید رایی ناپاک ز ین خشم ما به ایران شاه شود

تا بفرمود زمین اندر کس نشورد ما با که ازین مندیش که رستم

شنیدند زابل سواران کنند رویین نای دم اندر دم کنند زین را رخش

گشاده آمدند شاه بدرگاه جای.گرازان ز جوشن و ترگ با برفتند نای

و برآشفت نماز پیشش بردند و رفتند چو آمدند خواه نی و دل

آنگاه پس نخست از گیو به زد بر بانگ ی باز ایچ نداد پاسخ

و پست کند من فرمان باشد که رستم که بشست دیده دو از شرم

ردان م من با نیز وزو بردارکن زنده ببر و یر ب من پیمان ز پیچد

دست بران گونه برستم بردی که بخست دل را گیو او گفتار ز سخن

پس بفرمود انجمن همه خیره ماند فرو پیلتن با و گیو با برآشفت

جای از خود دار به برکن زنده را هردو رو که شهریار را طوس

و طوس بشد ن ز آتش برسان برافروخت ک کاووس برخاست

پیش از که فت ش جویان پرخاش مانده بدو گرفت تهمتن دست

با برآشفت تهمتن برد افسون تیزی آن کاندر ر م برد بیرون کاووس

بدترست دگر ی از کارت همه کنار اندر آتش مدار چندین که شهریار

پرآشوب کن دار بر زنده را سهراب اندرخورست.تو نه شهریاری ترا

ز گفت تو طوس دست بر دست ی تند بزد کن خوار را بدخواه و

به رستم کرد برو سر به اندرآمد نگون باال ز کوس یافت ژیان پیل

و شیراوژن گفت منم رخش به اندرآمد خشم به شد در به گذر تندی

من به یازد دست چرا کیست کاووس شاه آورم خشم چو تاج بخش

کاله مغفر و گرز نگین من ست گاه رخش و بنده زمین کیست طوس

سر کنم سرافشان بر گه آورد به کنم رخشان تیغ از تیره شب من ست

من نه او آزاردم من اند.چه شهریار دل و بازو دو من اند یار تیغ و نیزه

بیاید گرد سهراب که ایدون ار ایران به آفرینندە ام بندۀ ی بندە ام

بدین را خرد کنید جان چارۀ کس هر شما خرد نه و بزرگ نماند

کرگس پر زمین را شما مرا پس ازین نبینید ایران به کنید پیچان کار

به رمه ایشان و بود شبان رستم که همه نامداران دل شد غم مرا

سپهبد درست گردد تو بدست سته ش تست کار کاین گفتند گودرز

این نزدی به نغنود سخن زین تو بخت هم نشنود سخن تو از جز

و چرب سخنهای نو به نو کن یاد سخن در وزین رو دیوانه شاه

رفت کشواد گودرز بازآوری.سپهدار بوده گم بخت ر م آوری دراز

کرد چه رستم گفت ک کاووس به تفت خرامید خسرو نزدی به

کار وزان هاماوران ز کردی فراموش گرد امروز برآوردی ایران کز

گزافه نباید شاهان ز کن دار بر زنده ورا گویی که مازندران دیوان

گرگ کردار به پهلوان ی بزرگ سپاه آمد و رفت او چو سخن

ترا یالن گرد تیره برو برفشاند شود نبرد دشت به او با که داری که

آن گوید هم کم و بیش از دیدست و شنیدست گژدهم سر به سر

یاد. رزم کند سواری او با که مباد هرگز روز
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سپاه برکشیده صف دو میان مخواه سو هر ز آهو من بهر ز ̸ا̸ نیلوفر
و دژ جست جنگ آشت برین نباید تست فرمان به دژ و ر لش کنون

چو هواست دل کت ساز بدان آیی چو تراست سراسر دژبان و گنج

بوستان ی را عناب شاد ب خوشاب ز را سهراب بنمود رخساره

گوزن چشمش دو نکشت دهقان سرو او باالی به بهشت اندر در بد

کاکنون گفت زمان.بدو هر فد بش هم گفت تو کمان ابرو دو و

که مبند اندر دل دژ بارۀ برین نبرد روزگار مرا دیدی که رد برم ازین

بر نیزه نراندکس من کوپال زخم آورد بپای بلند ابر ز برتر نیست این

هم کشید دژ بر سرافراز سمند آفرید گرد بپیچید را عنان من یال

شاد ب درباره گژدهم دژ درگاه به بیامد هم به او با سهراب و رفت

ین غم و ببستند دژ در کشید دژ بر بسته و خسته تن آفرید گرد

هجیر و گردآفرید آزار ز شدند خونین دیده و دل غم از پر شدند

بد غم از پر شیرزن دل نی کای فتند ب پیر و برنا بودند درد از پر

کار ز نیامد رنگ و افسون هم جست رزم هم که انجمن دل تو از

بنگرید سپه برآمد باره به آفرید گرد بسیار ننگ.بخندید دوده بر تو

چین ترکان شاه کای گفت چنین زین پشت بر دید را سهراب چو

بخندید نبرد دشت ز هم آمدن از هم بازگرد کنون گشت رنجه چرا

بود چنین جفت نیابند ایران ز ترکان که گفت افسوس به را او و

تو که همانا خویشتن ن م ین غم درد بدین من ز نبودت روزی و

و بازوی و زور بدان نە ای بزرگان آفرین به جز که نە ای ترکان ز خود

آید گاه آ چو ن ولی همال پهلوانان از کس نداری یال و کتف آن

جای ز بجنبد رستم و سپاه.شهنشاه توران ز گردی آورد که شاه به

ز آید چه ندانم رت لش از زنده ی نماند پای ندارید تهمتن با شما

بباید پلنگان از هم سفت و یال چنین کاین آیدم دریغ سرت بر بد

نباش کن توران سوی نامور رخ کن فرمان که آید بهتر ترا نهفت

چو خویش پهلوی ز نادان گاو خورد خویش بازوی به ایمن بس

زیر به آمدش چنگ به دژ هم آسان که آمدش ننگ سهراب بشنید

آن داد تاراج به بود پای بر جای بدان دژ کجا بود جای ی اندر دژ

کامروز گفت چنین بشست را بد دست بارگ ی به رست و بوم همه

باره ازین یر شب به برآرم گشت کوتاه دست ارمان پی ز گشت اه بی

و بیاورد پیر گژدهم سهراب برگشت نبرد.چو روز آسیب ببینند گرد

مردی پوینده برافگند شاه نزدی بنوشت نامه ی دبیر مردی بنشاند

که روزگار گردش آنگه نمود کردگار بر کرد آفرین نخست راه به

به پهلوان ی کندآوران جویان رزم همه گران سپاه ما بر آمد

سه سرو ز باال به فزون نباشد دو و ده سالش که اندرون پیش

و پیل بر چون برش رست پی دو به تابان خورشید چو برترست

گرز. و دست چنان را کس ندیدم برز باالش
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تابنده چو آمد پورش ی شاه دخت بر ذشت ب ماه نه چو ̸ا̸ وحید
نیرم ست گر و شیرست سام وگر رستم ست پیلتن گو گفت تو ماه

چو کرد سهراب تهمینه نام ورا کرد شاداب چهره و شد خندان چو

چو بود زال رستم بر چون برش بود سال ی همچو شد ماه ی

گرفت ان پی و تیر دل پنجم به گرفت چوگان زخم شد ساله سه

آزمود نبرد او یا یارست که نبود کس زمین زان شد ساله ده چو

من که وی ب بامن گستاخ گفت بدو زوی بپرسید آمد مادر .بر

کیم تخم ز سرم آید اندر آسمان به هم برترم همشیرگان ز چون

از پرسش این گر پدر از کس پرسد چو گویم چه گهر کدامین وز

بشنو که مادر گفت بدو جهان اندر زنده ترا نمانم نهان بماند من

ز رستم پیلتن گو پور تو ن م تندی و باش شادمان بدین سخن

تو تخم که برترست آسمان ز سرت ازیرا نیرم از و سام دستان

رستم چو سواری آفرید جهان تا جهان آفرین گوهرست نامور زان

گردون نیارست را سرش نبود گیت به نریمان سام چو پدید نیامد

سه بدوی پنهان وبنمود بیاورد جوی جنگ رستم از نامه ی بسود

گفت پدر.بدو بودش فرستاده ایران از زر مهره سه به رخشان یاقوت

تو که شناسد گر پدر بن به تا سر ز داند نبایدکه سخن این افراسیاب

نزدی بخواندت داند چو گردنگشان سرافراز شدست نشان زین

کاندر سهراب گفت چنین ریش درد از گردد مادرت دل خویش

ز باستان از جنگ آور بزرگان نهان ندارد را سخن این کس جهان

از کردن نهان بود چونین که نژادی نبرده داستان زمان این زنند رستم

بی ری لش آورم فراز جنگ آوران ترکان ز من بود.کنون آیین چه من

رستم به را طوس پی ببرم ایران از را کاووس گاه از برانگیزم کران

به ایران از شاه کاووس گاه بر نشانمش کاله و گرز و تخت دهم

تخت سر یرم ب بروی آرم اندر روی شاه ابا جنگ جوی شوم توران

پسر من و باشد پدر رستم چو آفتاب از ذارم ب نیزه سر افراسیاب

ستاره ماه و خورشید روی بود روشن چو تاجور کس گیت به نباید

هم بود باگهر هم که انجمن برو شد سپه سو هر ز کاله برفرازد چرا

آب بر کشت سهراب افگند که افراسیاب نزدی به شد زن.خبر تیغ

زمین آیدش تیر و شمشیر رای هم آیدش شیر بوی دهن از هنوز

انجمن سپاه هم جوید کاووس رزم کنون هم بشوید خنجر به را

چه درازی زین سخن کس هر از یادش هم نیاید بس بر برو شد

شنود سخنها آن افراسیاب چو پدید آمد گوهر از برتر هنر کشید باید

نمود. شادی و خندید آمدش خوش
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بر خواننده خواند هم بس داستانها این دفتر از چو ̸ا̸ هیرمند
هم و نیز بخردان همان داستان بدین نهاده دل جهان کس هر

به روان طبع و خوب گفتن سخن زبان گشاده بیامد جوان راستان

جوانیش انجمن دل شد شادمان ازو من گفت را نامه این آرم شعر

چو من روشن بود.دل ار پی به همیشه بد ابا بود یار بد خوی را

دست را نامه این که روی کرد جهان شاه تخت سوی ازوی برگشت

بیشمار کس هر از بپرسیدم آورم خویش گفتار به دفتر ز آورم پیش

سپردن بباید بس نباشد درنگم خود ر م روزگار گردش از بترسیدم

کس را رنج همین نیست وفادار گنجم که ر دی و کس ر دی به

هم نهفته را سخن ذاشتم ب چند ی گونه برین نیست خریدار

بود تنگ جهان بر جویندگان به بود جنگ از پر زمانه سراسر داشتم

اگر مهان فرخ سنج سخن نزد به جهان اندر چه به سخن و نی ز

شهرم رهنمای.به ما نزد بدی ک نبی خدای از سخن این نامدی

مرا بود پوست ی به من با که گفت تو بود دوست مهربان ی

من نبشته تو پای هم گراید نی به تو رای این آمد خوب گفت

جوانیت و زبان گشاده نغنوی ر م آرم تو پیش به پهلوی نامۀ این

بازگوی خسروان نامۀ این شو هست پهلوانیت گفتن سخن هست

برافروخت من نزدی نامه این آورد چو آبروی مهان نزد جوی بدین

مهتری ی دراز کردم دست چون نامه من.بدین تاری جان این

روشن و بیدار و خردمند پهلوان گوهر از و بود جوان گردنفراز بود

مرا نرم آوای و خوب گفتن سخن شرم خداوند و رای خداوند روان

چیزی به هم برگراید سخن جانت که هم باید چه من کز گفت

چون داشتم کس.هم به نیارم نیازت وشم ب دسترس مرا باشد که

ز رسیدم کیوان به نهیب بر من به نامد باد از که سیب تازه ی

هم و خاک همان چشمش به ارجمند نامدار دل نی آن از نژند خاک

خوار او پیش جهان سراسر فر و زیب یافته بدو کریم زر و سیم

در چو انجمن از شد گم نامور چنان بود وفادار و بود جوانمرد بود

نهنگان دست به نشان مرده نه بینم زنده زو نه چمن از سه سرو باغ

باالی و برز کیی آن دریغ گردگاه آن و کمربند آن دریغ کشان مردم

پند ی بید کردار به لرزان لرز نوان ناامید شده دل زو گرفتار شاه

نامۀ کاین گفت مرا آوریم داد سوی روان کژی ز آوریم یاد شاه آن

فراز بردم دست من نامه بدین سپار شاهان به آید گفته گرت شهریار

گردنفراز. شهنشاه نام به
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جهان شاه تخت سوی ازوی برگشت چو من روشن دل ̸ص̸ یاور
خویش گفتار به دفتر ز آورم پیش دست را نامه این که روی کرد

ر م روزگار گردش از بترسیدم بیشمار کس هر از بپرسیدم آورم

گنجم که ر دی و کس ر دی به سپردن بباید بس نباشد درنگم خود

چند ی گونه برین نیست خریدار کس را رنج همین نیست وفادار

به بود جنگ از پر زمانه سراسر داشتم هم نهفته را سخن ذاشتم ب

نزد به جهان اندر چه به سخن و نی ز بود تنگ جهان بر جویندگان

بدی ک نبی خدای از سخن این نامدی اگر مهان فرخ سنج سخن

من با که گفت تو بود دوست مهربان ی شهرم رهنمای.به ما نزد

گراید نی به تو رای این آمد خوب گفت مرا بود پوست ی به

نغنوی ر م آرم تو پیش به پهلوی نامۀ این من نبشته تو پای هم

این شو هست پهلوانیت گفتن سخن هست جوانیت و زبان گشاده

نامه این آورد چو آبروی مهان نزد جوی بدین بازگوی خسروان نامۀ

دست چون نامه من.بدین تاری جان این برافروخت من نزدی

پهلوان گوهر از و بود جوان گردنفراز بود مهتری ی دراز کردم

سخن شرم خداوند و رای خداوند روان روشن و بیدار و خردمند

جانت که هم باید چه من کز گفت مرا نرم آوای و خوب گفتن

نیازت وشم ب دسترس مرا باشد که چیزی به هم برگراید سخن

من به نامد باد از که سیب تازه ی چون داشتم کس.هم به نیارم

ارجمند نامدار دل نی آن از نژند خاک ز رسیدم کیوان به نهیب بر

و زیب یافته بدو کریم زر و سیم هم و خاک همان چشمش به

چنان بود وفادار و بود جوانمرد بود خوار او پیش جهان سراسر فر

زنده زو نه چمن از سه سرو باغ در چو انجمن از شد گم نامور

آن و کمربند آن دریغ کشان مردم نهنگان دست به نشان مرده نه بینم

نوان ناامید شده دل زو گرفتار شاه باالی و برز کیی آن دریغ گردگاه

سوی روان کژی ز آوریم یاد شاه آن پند ی بید کردار به لرزان لرز

سپار شاهان به آید گفته گرت شهریار نامۀ کاین گفت مرا آوریم داد

آفرین گردنفراز.جهان شهنشاه نام به فراز بردم دست من نامه بدین

بنمود چرخ بر خورشید چو پدید نیامد مرزبان چنو آفرید جهان تا

که تابان خورشید که گویم چه عاج تابنده کردار به شد زمین تاج

نهاد پیروزبخت شاه آن ابوالقاسم فزود روشنایی جهان در کزو بود

او فر از آمد پدید باختر تا بیاراست زخاور تخت خورشید تاج بر از

گشت. بسیار اندیشه اندر مغز به گشت بیدار خفته اختر مرا زر کان





آ پیوست

فارس زبان دستور باب در گفتاری

اسم آ. ۱

داند انه بی خویش همان ورا خواند دیوانه هشیوار ریش خویش کردۀ از گردد دلش پیش ز ندارد را خرد کو کس

شادان بی چشم تو بنگری چون جانست چشم خرد ببند دارد پای خرد گسسته ارجمند سرای دو هر به ازویی ورا

زبان و وگوش است چشم تو پاس سه پاس سه آن و جانست نگهبان شناس را خرد آفرینش نخست نسپری جهان

کس چو یما ح شنود یارد که ستایم من گر و ستود یارد که را جان و را خرد بی گمان بد و نی رسد سه کزین

گفتار به نهان و ار آش هم ببین جهان کردگار کردۀ تویی بود چه کافرینش و ب پس ازین سود چه گفتن نیست

نغنوی زمان ی آموختن از بشنوی سخن چون دانش هر ز وی ب کس هر به و بپوی گیت به جوی راه دانندگان

بن. به نیاید دانش که بدان سخن شاخ به یابی دیدار چو

نه و گرد و آب از نه کبود چرخ سرخست یاقوت ز متن۴ مقداری متن۳ مقداری متن۲ مقداری متن۱ مقداری

روشنایی کزو دلفروز گوهر اندرو روان باغ نوروز به چون بیاراسته چراغ چندین به و فروغ چندین به دود و باد از

من بر که بودت چه هم آفتابی تو آنکه ایا راست تر روش ی ازین نباشد باختر سوی برآید خاور ز روز گرفتست

. هم نتابی

بدو گیت تیره شود بپیمایدا گردش روز س چو مپیچ هرگز تو توان تا بد به بسیچ را شب تیره مر چراغست

زمان اندر هم دید دور از دیدارش بیننده چو خورد عشق غم کو کس پشت چو زرد و باری آنگاه آید پدید روشنا

1Text1 2Text2 3Text3 4Text4



فارس۶۸ زبان دستور باب در گفتاری آ

آزمایش ل ش عنوان ی آ. ۱ ل ش

گردد باز بدان درست و تمام گردد هفته دو به بیشتر دهد روشنایی ترا بیشتر کند نمایش شب دگر ناپدید شود او

هم بود تا بود داد خداوند نهادش بدینسان تر نزدی تابنده خورشید به تر باری شبانگاه هر بود نخست از بود که

نهاد. ی بدین

صفت آ. ۲

به چون بیاراسته چراغ چندین به و فروغ چندین به دود و باد از نه و گرد و آب از نه کبود چرخ سرخست یاقوت ز

روش ی ازین نباشد باختر سوی برآید خاور ز روز گرفتست روشنایی کزو دلفروز گوهر اندرو روان باغ نوروز

. هم نتابی من بر که بودت چه هم آفتابی تو آنکه ایا راست تر

فعل آ. ۳

زو نیوشنده گوش که خرد از بیار داری چه تا کنون اندرخورد گفتن ه جای بدین خرد وصف خردمند ای کنون

گیرد دست خرد شای دل خرد و رهنمای خرد داد راه از به را خرد ستایش بداد ایزد چه هر از بهتر خرد برخورد

نباشد روان روشن مرد و تیره خرد کمیست وزویت فزون وزویت غمیست وزویت شادمان ازو سرای دو هر به

برخورد. از گفتار ز دانا که خرد مرد خردمند آن گفت چه زمان ی شادمان هم



ب پیوست
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پیشوندها ب. ۱

زو نیوشنده گوش که خرد از بیار داری چه تا کنون اندرخورد گفتن ه جای بدین خرد وصف خردمند ای کنون

گیرد دست خرد شای دل خرد و رهنمای خرد داد راه از به را خرد ستایش بداد ایزد چه هر از بهتر خرد برخورد

نباشد روان روشن مرد و تیره خرد کمیست وزویت فزون وزویت غمیست وزویت شادمان ازو سرای دو هر به

برخورد. از گفتار ز دانا که خرد مرد خردمند آن گفت چه زمان ی شادمان هم

انه بی خویش همان ورا خواند دیوانه هشیوار ریش خویش کردۀ از گردد دلش پیش ز ندارد را خرد کو کس

بی چشم تو بنگری چون جانست چشم خرد ببند دارد پای خرد گسسته ارجمند سرای دو هر به ازویی ورا داند

وگوش است چشم تو پاس سه پاس سه آن و جانست نگهبان شناس را خرد آفرینش نخست نسپری جهان شادان

چو یما ح شنود یارد که ستایم من گر و ستود یارد که را جان و را خرد بی گمان بد و نی رسد سه کزین زبان و

به نهان و ار آش هم ببین جهان کردگار کردۀ تویی بود چه کافرینش و ب پس ازین سود چه گفتن نیست کس

زمان ی آموختن از بشنوی سخن چون دانش هر ز وی ب کس هر به و بپوی گیت به جوی راه دانندگان گفتار

بن. به نیاید دانش که بدان سخن شاخ به یابی دیدار چو نغنوی

پدید آرد توانایی تا بدان آفرید چیز ناچیز ز یزدان که نخست از گوهران مایۀ سر درست دان که باید آغاز از

خاک تیره بر از باد و آب میان تابناک برشده آتش ی بی روزگار و بی رنج برآورده چهار این گوهران سرمایۀ

باز همان سردی ز نمود سردی آرام ز پس وزان پدید آمد خش پس گرمیش ز دمید جنبش به آتش که نخستین



فارس۷۰ زبان پسوندهای و پیشوندها ب

گردن هرگونه ز ساخته دگر اندر ی گهرها آمدند سرای سپنج بهر ز آمدند جای به گوهر چار این چو فزود تری

سزاوار ی هر گرفتند کدخدای شد هفت دو و ده ابر نوبە نو نمایندۀ فت ش تیزرو گنبد این آمد پدید برافراخته

جای.

پسوندها ب. ۲

پیوسته کار چون بجنبید شد بسته دگر اندر ی ها فل سزید چون چنان دانا ببخشید پدید آمد دادن و بخشش در

رستن سر دمید بر آبها کوه ببالید چراغ روشن کردار به شد زمین راغ و دشت چون و کوه چون و دریا چو شد

زندگ وزان هم جوید آرام و خواب و خور سیاه و بود تیره مرکزی ی اه جای نبد بلندی را زمین کشید باال سوی

ازو نخواهد کار فرجام نی و بد نداند پرورد تن خاشاک ز و خاک ز خرد جویا نه و زبان گویا نه هم جوید کام

و ار آش کس نداند جهان کار فرجام چنینست هنر پنهان ایچ نکرد ایرا از دادگر و بد توانا دانا چو کردگار بندگ

نهان.

خوب گفتار به بلند سرو چو شد بر راست سرش کلید سراسر را بندها این شد پدید آمد مردم ذری ب زین چو

معن به مردم که اندک بنگری خرد راه ز برد فرمان دام و دد را او مر خرد و رای و هوش پذیرندۀ کاربند خرد و

. هم ندان نشان را این جز هم خوان خیره مردم ر م ی باشد چه

بازی به را خویشتن تویی شمار پسین فطرت نخستین بپروردە اند میانج چندین به برآوردە اند گیت دو از ترا

به ازین بیابی کاری چو ببین را خود سرانجام کن نگه آفرین جهان راز دانیم چه زین دگرگونه دانا ز شنیدم مدار

سر رها بد هر ز یابی که خواه چو سزاست دانش به بردن رنج خود که رواست را تنت آری اندر رنج به گزین

نه بفرسایدش زمانه گشت نه درد زویست و ازویست درمان که تیزگرد گنبد بدین کن نگه بال دام به نیاری اندر

. هم پذیرد تباه ما چون نه هم گیرد آرام جنبش از نه زایدش ب تیمار و رنج آن
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