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 کابل در شاهنامه 
 

یافته، گرشاسب جد اعالی رستم   به موجب روایات اسطوره های حماسی کهن درشاهنامه بازتاب 
چهره   دخترپری  عاشق  درشهرکابل   ، معروف  پهلوان  نام  جهان  به  پیرمردی  توسط  و  شد  کابلی 

دنیا   پاین  تا  "نیهاک" ازپای درآمدو دریکی ازدره های کابلستان به خواب مصنوعی فرو رفت و 
همچنین درخواب خواهد بود. به موجب روایات اوستائی نطقه زردشت دررود خانه هلمند وجود  

را می گیرد. "سوشیانت" ازنطفه  داردودرآخیرزمان همگامیکه که دنیا درتیرگی وسیاهی ، ظلم وستم ف
زردشت ظهورمی کندو درآن هنگام فرشته های ازآسمان فرود می آیدو برای بیدارکردن گرشاسب  
، ازخواب طوالنی سه بارمی خروشد وبا خروش سوم او گرشاسب ازخواب مصنوعی دردل یکی  

ی افتد و دنیا پرظلمت  ازدره های کابل بیدارمی شود و گرزخود را گرفته درکنار سوشیانت به راه م
 .، بیدادوستم را ازعدل وداد می سازد 

 نوت: برای مزید معلومات به روایت شاهنامه 
 رستم پهلوان ) خانمش تهمینه دخترشاه سمنگان( 

یا زال دستان   آبه" دخترمهراب شاه کابلی    – پدررستم )زال زر،  یعنی مادررستم "رود  خانم زال 
 ن رستم ) سام نریمان پهلون فرمانروای سیستان( خانمش سیندخت( پدرزال یعنی پدرکال

 پدر سام نریمان یعنی جد رستم پهلوان )گرشاسب"( 
 این هم از شاهنامه است: شمشیر وخنجرکابلی 

در شاهنامه ازشمشیر وخنجر کابلی فراوان سخن رفته است. این شمشیرها و نیزه ها ابزار جنگی  
اند. گاهی زیبا رویان با خنجر کابلی تشبیه نموده و جای دیگر  پهلوانان و مدافعان رزم های ملی بوده  

 کارائی شمشیر کابلی را درمقاله های دادو بیداد سرنوشت ساز خوانده است. به چند نمونه توجه کنید 
 

 بگو تـــا سوار آورم زابلی 
 که بــاشد بـــا خنجر کابلی 
 سرمژه چون خنجر کابلی 

 دوزلفش چوپیچان خط بابلی 
 د یکسر مآآیان یلی بـند یــ

 یــا گرزوبــا خنجر کابلی 
 کنون چنبری گشت پشت یلی
 نتــابــم همی خنجـر کابلی 

 به یک روی بر لشکرزابلی 
 زره دارو با خنــجر کابلی 

 

 از ویکی پدیا، دانشنامه آزاد 
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