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  لھراسب شاه بلخ

  رـب و زريـتاسـگش

  لـزار کابـرغـب در مـتاسـگش

  

    

وی بعد از کاوه .  سر سلسله دودمان پادشاھان اسپه باختر بود»اروت اسپه«لھراسب بنام  
 در بخدی بر تخت آريانا نشست و شھرستانی با کوچه ھا و بازار ھا و )کی خسرو(سراوا وھ

ه در عظمت و زيبائی  را بنا نھاد ک»ھر برزينم«ًھا تاسيس نمود و مخصوصا آتشکده آتشگاه 
سب شتاگدر دوره پيری از سلطنت به مفاد پسرش .  مذھبی بلخ بشمار ميرفتبزرگترين آبدۀ

 معتکف شد و در جنگ اول با تورانی ھا با »برزينمھر «کناره گيری کرد و در آتشگاه 
  . پادشاه توران کشته شد»ارجاسب«شتاد نفر از موبدان و ردان بدست ھ

  

ھند و «تاريخ کشور ما و کشور ھای مجاور از تاريخ قديم داستانی که بيشک به دوره قبل ال
پيش «يا » پاراداتا«لطنت رسيده اند که بنام اوستائی  تعلق ميگيرد، پادشاھانی به س»ايران

يا » کاويانی«، »کاوه«، »کاوی« بعد از آنھا خاندان ديگری بنام . ياد ميشوند»داديان بلخی
اروت اسپه يا «منتھی ميشود، مانند » اسپه«ًو اسمای که عموما آخر نام شان به کلمه » کيانی«

ھمچنان .  اند رسيده به سلطنت»ويست اسپه يا گشتاسپه يا گشتاسب «،»لھراسپه يا لھراسب
 و برخی ديگر از شاھان و وزرا و ديگر شخصيت ھای معتبر »جم اسپه«وزير گشتاسپ 

: از قبيل.  ختم ميشد»اسپ«ائی داشتند که اخير نام آنھا به بلخی يا زاولی و سيستانی اسم ھ
  .سب، شيداسب، آذرسب، پوروشسب، ارجت اسب، زر اسپ وغيرهاھيپتاسپ، تھماسب، گشت

  

 در آخر اسمای پادشاھان، وزرا و اشخاص مھم، آتشکده ھا »اسب«يا » سپها«چون کلمه 
وغيره آمده است، در ين مورد مينگاريم که اسپ حيوان خيلی مفيد و بعد از نژاد مغلی رام 
کرده عناصر آريائی ميباشد و بدين وسيله سريع و مھم و بزرگترين عامل حرکت و سرعت 

  . در پھنه آسيا و اروپا بشمار ميرفتانتشار آنھا در تسخير اراضی جديد 

  

 به اسپ و تربيه آن »باختر« و چه در »سغديانا«آرياھا در زمان اقامت طو_نی خود چه در 
 اسپ در تعيين» اوستائی«دوره دوم حيات آريائی يعنی دوره بيش از پيش توجه ميکردند و در 

و باختر را دو کلمه _زم و طوريکه ميتوان اسپ . نظام نقش فوق العاده مھمی بعھده داشت
چون صفحات ھموار و وسيع باختر برای تربيه اين حيوان فوق العاده . ملزوم يکديگر دانست



در دوره . مساعد بود، بھترين نسل آن بميان آمد که به مرور زمان تا امروز باقی مانده است
ا بيشتر معلوم  و سائر نقاط آريان»بخدی«وستا، اھميت اسپ در اوستائی به شھادت خود ا

روئسای . ميشود و ميتوان گفت که جامعه آريائی سراسر يک جامعه سوار کاران بوده است
خانواده ھای بزرگ گله ھای چندين ھزاری اسپ داشتند و ھر کدام از روی تربيه و تعداد اسپ 

اروت «يعنی صاحب اسپان _غر، » گرشاسپه «:مانند. ھای خود به صفت مشخص ياد ميشدند
 صاحب »پوروشسپه«صاحب اسپان گران بھا، » ارجت اسپه«صاحب اسپان تندرو، » اسپه

  .اسپان پير و غيره

  

شکده يی را ديده که آنرا رخ يونانی دم راه بلخ و سمرقند آتمؤ» استرابون«ناگفته نماند که 
شکده بود و اينجا البته در بلخ و مضافات آن چندين آت.  ياد ميکنند»ھزار اسپ«آتشکده 

يعنی اسب » زر اسپه«ميباشد که بعضی از مؤرخين آنرا به اسم » زر اسپه«ودم از نام مقص
يعنی » ھزار اسپ«آنرا با تلفظ » سترابون«خوانده و اينجا بزعم » طhئی«و اسپ » زرد«
در باختر وجود » ار اسپھز«راموش نبايد کرد که شھری به نام ف.  ياد ميکنند»ھزار اسپه«

 »انتيوکوس«شاه باختر و » ايوتيدم«خ يونانی در طی محاربه بين مؤر» پوليب«داشت که 
 با »اريوس« شاھی با ده ھزار سوار کنار رود شاه يونانی. پادشاه يونانی شامی از آن ياد ميکند

ھر دو جناح ھر يک با ده ھزار سوار سپاه خود را . ده ھزار سوار ديگر موضع گرفته بود
روز چھارم جنگ، . ه روز جنگ کردندمدت س. ابل شدندپيش ميراندند تا بھم نزديک و مق

ريخت ولی   يونانی شامی ضربت شديدی به دھن خود خورد و دندانھای وی فرو»انتيو کوس«
  .مقاومت کرد و آخر کار غلبه از آن او بود

  

 شاه باختر شکست خورد و بطرف شھر بلخ عقب نشست ولی عوض اينکه به بلخ »ايوتيدم«
اھنده  پن»زر اسپ« باختر کنار رودخانه آمو به شھر  بطرف چپ صفحاتعقب نشينی نمايد

 شھرت .م. شھر آبادی بود و در اواسط قرن سوم ق»زر اسپه«از ين معلوم ميشود که . شد
  . داشت

حتی شھری  و يکعده جاھای مھم و »بخدی«عده از شاھان و وزرا و سرشناسان  ميس نام يک  
 يا آمو دريا »اکسوس« ذکر ميکند که در نزديک صحرای لخ به جنوب ب»زر اسپه«را بنام 

  . ھزار سال قبل معمول و مروج بودوجود داشت و اين نام خيلی در باختر زمين در دونيم

  

يده اند و اوستا آنھا را به لقب  در بلخ به سلطنت رس»کيانی«و » کاوی«آنھائی که بنام 
 مستقيم انده، معذالک از نقطه نظر پيوند خو»کی«و » کيانی« منابع جديد ايشان را  و»کاوی«

» کيانی«، »کاوی«اوستا سلسله » فروردين يشت«و » زمياد يشت«در . خانوادگی فرق دارند
ھم به استناد اوستا شجره خاندان  منتھی ميشود و بعضی »کاوھوسراوا يعنی کيخسرو«به 
بعضی از مدققين به پس شھادت صريح اوستا و نظر .  را به ھمين پادشاه ميرسانند»کاوی«

خانواده «يا » دودمان اسپه«موجود است، ايشان را » اسپه«علت اينکه در اخير نام شان کلمه 
  . يا پادشاھان اسپه بلخی ياد ميکنند»اسپه

  

  بسر بر نھاد آن دل افروز تاج     بنشست بر تخت عاجلھراسبچو   

  ورا شھريار زمين خواندند      مھان جھان آفرين خواندند   

  نيايش ورا در فزايش گرفت      ن آفرين را ستايش گرفت جھا  

  پر اميد باشيد و با ترس و باک      چنين گفت کز داور داد پاک   



  فزاينده فر بنده اوست      نگارنده چرخ گردنده اوست   

  بلند آسمان از برش برکشيد      چو دريا و کوه و زمين آفريد   

  م و پدرام يافتخرد مايه و کا       آرام يافت لھراسبگران مايه   

   و به آباد بومچين و به بھند       بروموزان پس فرستاد کسھا   

  بھر کار نيکو توانا بدند      ز ھر مرز ھر کس که دانا بدند   

  رسيدند يکسر به درگاه شاه      ز ھر کشوری بر گرفتند راه   

  ز دانش چشيدند ھر شور و تلخ        بلخبيامد پس آنگاه تا شھر   

  پر از برزن و کوی و بازارگاه      ورد شاه  برآشارسانیيکی   

  ھمه گرد بر گرد آتشکده       جشن سدهبھر برزنی جای   

  که بد با بزرگی و با فر و کام       بنام برزين يکی آذری ساخت   

  

تمام ميشود يا ) اسپ(لھراسبه يا اروت اسپه سر حلقه دودمانی که اخير نام شان به کلمه اسپه 
در بخدی بر تخت آريانا نشسته است و ) کيخسرو (»کاوه ھوسرا«از به زبان ديگر کسيکه بعد 

hحظه طوريکه م.  منابع جديد است»لھراسب«ياد ميشود، ھمين » اروت اسپه«در اوستا بنام 
در زبان فارسی دری اسپ يکسان .  يعنی اسپ ديده ميشود»اسپه«ميشود در آخر نام او کلمه 

ارد، اسپ بر در زبان پشتو که دو صيغه مونث و مذکر دبر نريان و ماديان اطhق ميشود، اما 
  . به صيغه مفرد مونث»اسوه«به صيغه مفرد مذکر و » آس«دو صيغه ادا ميشود، 

  

معنی .  و درست است صحيح»اسپه«و » اسپ«ا استعمال آخر کلمه بھر دو صورت در اينج
استانی طوريکه  به زبان د»اسپهاروت  «. ميباشد»صاحب اسپان تندرو«لفظی لھراسبه 

در زمانه ھای باستان آريانا دو خطه بزرگ . فردوسی ميگويد صد و بيست سال سلطنت نمود
 »باختر«يا » بخدی«يا » بليھکا«دنيای کھن آنوقت داشت که يکی را و حاصل خيز در 

منبسط بود و ) ھندوکش(و کوه بلند و شامخ پارو پاميزوس ) آمو دريا(ميگفتند که بين اکسوس 
بود که تمام ) سيستان (»ساکستانا« صفحات شمال را در بر ميگرفت و ديگری عhقه تمام

پايتخت ھا يا مراکز قديم . صفحات غربی کشور ما را تا ھامون سيستان در بر ميگرفت
  . بود که ھر کدام اين جاھا خيلی شھرت داشت»نيمروز«و » درانجيانا«يا » زرنج«سيستان 

  

تن از سربرآوردگان شھير فرانسوی فرانسه به ھمراھی دو حفريات ھيئت باستان شناسی 
 »سرخ داغ«و » سفيد داغ«اه يکی از مراکز فوق الذکر بنام  در جايگ»گيرشمن«و » ھاکن«

 خود منتشر کرده است، از قراريکه موسيو گيرشمن در راپور.  آغاز يافت١٣در سال ؟؟
ان سال قبل از عھد مسيح کشف شده  از ده متر سطح اولی آن آثار تمدن ھزار»زرنج«حفرگاه 

 متر حفريات شود و از ٢٠در صورتيکه اين .  متر پائينتر آن ھنوز مانده است٢٠است، باقی 
 ھزار سال بدست ۴ و ٣سطح روی جلگه پايان ادامه پيدا کند، تصور ميرود که شواھد آثار 

  .آيد

   

ب وافر و دو قطب تھذيب و  دارای آ»تانباختر و سيس«بھر حال اين دو جلگه وسيع و گرم  
ساطيری در ھمين تمدن در ين دو گوشه آريانا محسوب ميشد و تمام داستان ھای افسانوی و ا

رکز  ھمه وقت مًر تمام داستانھای شاھنامه تقريباخوشبختانه د.  سپری شده استدو گوشه آريانا
مرکز را متذکر ه  بوده و يا بدون اينک»زرنج«يا » نيمروز«عمده و اساسی شاھان افسانوی 

لھراسب در بلخ چندين بنای بزرگ و وسيع آباد .  در سيستان منتھی ميشودًشود، داستان عموما



مھر «و ديگری آتشگاه » شارستان«ھا دوی آن کمال اھميت داشت، يکی کرد و از ھمه آبادی 
و شھری بود بزرگ و وسيع که دارای کوچه ھا » شارسان«ستان يا شارستان و شھر. »برزين

 بنای آتشکده برزن ھا و بازارھا و محله ھا بود و در آن شھر چيز مھمی که جلب نظر ميکرد
 بود که در جھان آنوقت در استحکام نظير »برزين مھر«يا » مھر برزين«زيبا و قشنگی بنام 

  .نداشت

   

 يکی در باختر و ديگری در سيستان از روی داستانی »نيمروز«و » بلخ«وجود دو مرکز مھم  
تورانی و » ارجاسب«ًمخصوصا در دوران حمله دوم . داريم خوبتر معلوم ميشودکه سر دست 
 پير با ھشتاد »لھراسب«يا » اروت اسپه«و » نوش آذر«در آتشکده » زردھشت«واقعه قتل 

کشته شدن دو مرد سياسی و مذھبی . تن از ھيربدان، بودن دو مرکز بخوبی استنباط ميشود
 »نيمروز«روانه » بلخ«ً دفعتا زن گشتاسب را وادار کرد تا از اسبيعنی زردھشت و لھر

اينجا ميبينيم که . ب برساندسيستان گردد و ماجرای قتل سران مذھبی و سياسی بلخ را به گشتاس
 بود، لھراسب در بلخ و »اسپه«مراکز و پايتخت ھای پادشاھان » نيمروز«و » بلخ«باز 
  .اسب شھزاده سيستان در نيمروز تگش

   

بھر حال لھراسب در بلخ بنای شھری را نھاد، خيلی منبسط و خيلی بزرگ که تمام ضروريات  
چون شھر آباد شد يکی از پسران پادشاه يعنی گشتاسب از پيش . شھری در آن جمع شده بود

پادشاه برادر . پدر کمی آزرده شده ، بدون اجازه او از بلخ برآمده و به سمت نامعلومی رفت
  . نام داشت فوری عقب او روان کرد تا او را پس بياورد»زرير«ه  کديگر او را

  

    

   گشتاسب و زرير    

  

  سزاوار شاھی و تخت و کhه      دو فرزند بودش به سان دو ماه    

  که زير آوريدی سر نره شير       زرير و ديگر گشتاسبيکی نام   

  ز لشکر بمردی برآورده سر      گذشته به ھر دانشی از پدر   

   ھر دو عزيزلھراسببنزديک        نيز لھراسبه بود نزد دو شھزاد  

  س کینبيره جھاندار کاؤ      دو شاه سرافراز و دو نيک پی   

  که ھرگز نبودند از جنگ سير      سر افراز نامی گرد دلير   

   يادگشتاسبوز ايشان نکردی ز        شاد لھراسببديشان بدی جان   

   سر پر از باد بود رالھراسبکه        ناشاد بود گشتاسباز آن کار   

   از شھريارگشتاسبپر از درد       چنين تا برآمد برين روزگار   

  نھادند زير گل افشان درخت     يک روز تخت پارسچنان بد که در   

  برفتندچندی ز لشکر سران       تا مھتران لھراسببفرمود   

  دل شاه گيتی بياراستند      بخوان بر يکی جام می خواستند   

  چنين گفت کای شاه با داد و راست     و برپای خاست  می خوردگشتاسبچو   

  ھمان جاودان نام تو زنده باد      بشاھی نشست تو فرخنده باد   

   دادگرکيخسرودگر تاج       ترا داد يزدان کhه و کمر   

  پرستنده افسر و اخترت      کنون من يکی بنده ام بر درت   



  بردکه پيش من آيد بروز ن      ندارم کسی را ز مردان بمرد   

  که با او نسازد کسی کارزار       سوار رستم زال ساممگر   

  ترا داد تاج و خود اندر گذشت     ز گيتی پر انديشه گشت خسروچو   

  کيانمرا نام کن تاج و تخت       گر ايدون که ھستم ز آزادگان   

  ھمی باشم و خوانمت شھريار      چنين ھم بدم پيش تو بنده وار   

  

 چنين بود که روزی خوش و خرم که ھمه عالم سبز و شاداب علت آزردگی گشتاسب از پدرش
 گشتاسب به لھراسب شاه عرض کرد که او در ً از مسرت شاد و مسرور بود، دفعتاو دل ھا

. دربار شاھی خود را يکه و تنھا احساس ميکند و کسی به دور و برش نيست که پيشش بيايد
ث ميکرد، گفته بود که نواسه اش را بحيياد شما ھست ھنگاميکه کيخسرو جھان فانی را وداع 

  : در ين موقع چنين گفتشھزاده وليعھد بشناسی،

  

  که تندی نه خوب آيد ای نامدار     گفت ای پسر گوش دار گشتاسببه   

  تو بشنو مگر سر نپيچی ز داد       آرم بياد کيخسروچو اندرز   

  سخن را بسنج و به اندازه گوی      جوانی ھنوز اين بلندی مجوی   

  بيامد ز پيش پدر روی زرد       بشنيد دل پر ز درد گشتاسبچو   

  چنين باش با زاده ھرگز مساز      ھميگفت بيگانگان را نواز   

  ھمه گرد و شايسته کار زار      ز لشکر ورا بود سيصد ھزار   

  ھمه راز دل پيش ايشان براند      فرود آمد و کھتران را بخواند   

  و ديده ز ين بارگه برکنيددل       که امشب ھمه ساز رفتن کنيد   

  چو برداری آرامگاھت کجاست    يکی گفت از ايشان که راھت بجاست   

  مرا شاد دارد بروشن روان       ھندوانچنين داد پاسخ که در   

  نوشته ز مشک سياه بر پرند       شاه ھنديکی نامه دارم من ز   

  ز فرمان و پيمان تو نگذرم      که گر زی من آئی ترا کھترم   

  

    

گشتاسب چون از پدر خود جواب رد شنيد، آزردگی ئی را که در دل داشت آشکار ساخت و   
 لشکر پدر را ًفورا.  ميآيد که امروز به من دادميگفت از شاه بيگانه پرست ھمين طور جواب

که تعداد آن به سيصد ھزار مرد جنگی و رزم آرا ميرسيد، جمع کرد و به سران سپاه دستور 
بايد برويم و از ين .  سپاھيان را درست کنند که شباشب وقت حرکت استداد تا ساز و برگ

لشکريان ھمه خاموش بودند و نه ميدانستند که شھزاده چه ميگويد و . بارگاه و درگاه دل برکنيم
آخر يکی از افراد تن به قضا داده پرسيد که آيا شھزاده به کجا ميرود و قصد . عزم کجا دارد

 که او را فرمان روا و خود را »ھندوان«ابش گفت که به کشور شھزاده بجو. کجا دارد
  .فرمابردار خوانده اند، دلش ميخواھد آنجا برود

  

  

  آگاھی لھراسب 

  اقرار مخفيانه گشتاسب



  

  ھميرفت جوشان و گرزی بدست    چو شب تيره شد با سپه بر نشست    

  غمی گشت و شاديش کوتاه شد       آگاه شد لھراسببشبگير   

  ھمه گفتنی پيش ايشان براند      جھانديدگان را بخواند ز لشکر   

  دلم کرد پر درد و سر پر ز گرد       کرد گشتاسبببينيد گفت اينکه   

  شد اندر جھان سر بسر بی ھمال      بپروردمش تا برآورد يال   

    

  

  آمدن زرير به حضور لھراسب و روانه کردن او عقب گشتاسب

  

  مود تا پيش او شد زريربفر      بگفت و پر انديشه بنشست دير   

  سواران گرد از در کارزار      بدو گفت بگزين ز لشکر ھزار   

  

    

  رسيدن گشتاسب به کابل 

  

  ھمی راند پيش اندرون پر ز خشم       پر آب چشم گشتاسبجھانجوی   

  درخت و گل و سبزه او بديد       رسيد کابلھمی تاخت تا پيش   

  و دم برزدندببودند يکروز       بدانجای خرم فرود آمدند   

  بجوی آبھا چون می و شير بود      ھمه کوھسارانش نخجير بود   

  ببردند شمع از بر جويبار    شب تيره می خواست از ميگسار   

  برفتند از آن بيشه با باز و بوز      چو بفروخت از کوه گيتی فروز   

  

  زرير به تعقيب گشتاسب

  

  ديرزمانی بجائی نياسود        زريرھمی تاخت تيز از پس او   

  برفتند گردان به نخجيرگاه      چو آواز اسپان برآمد ز راه   

  چنين گفت با نامور مھتران       گوش اندران گشتاسبچو بنھاد   

  نماند که او دارد آوای شير       زريرکه اين جز به آواز اسپ   

  که با لشکر جنگجو آمده است      به تنھا نيايد گر او آمده است   

  پديد آمد و پيل و پيکر درفش      فش ھنوز اندرين بد که گرد بن  

  چو باد دمان اندر آمد ز راه       سپھبد به پيش سپاه زرير  

 پياده بدو روی بنھاد تفت     را ديد گريان برفت گشتاسبچو   

  

  عذر خواھی پيش برادر 

  

  به پيش برادر نيايش گرفت      جھان آفرين را ستايش گرفت   

  يان در آن مرغزاربرفتند گر      گرفتند مر يکديگر را کنار   

   کای شاه زرين کمربگشتاسب      چنين گفت از ايشان يکی نامور   



   

پادشاھی . بيا و برگرد و از پادشاھی به نام که زير دست پادشاه کابلستان باشی در گذر
ن به مذھب ھندوان اند و غير از ايشا. ميباشد» رای«ان به نام است و پادشاه اصل خود کابلست

  . ھنود ميباشی»رای «ميگويند پادشاه ھستی ولی در حقيقت زير دست. رندآئين ما آئين دا

  

   را شاه فرمان برد رای کجا       نگر تا پسند آيد اندر خرد   

  ندانم که آزردن از بھر چيست      ترا از پدر سربسر نيکويست   

  بباريد از ديده خون بر کنار     بگريست زار گشتاسبچو بشنيد   

  نداريم نزد پدر آبروی     نامجوی  که ایگشتاسببدو گفت   

  به از بندگی کردنش رای نيست      مرا و ترا نزد او جای نيست   

   دارم دلی پر ز خونلھراسبز       ز بھر تو من باز گردم کنون   

  بيآمد بر نامور شھريار    بگفت اين و برگشت از آن مرغزار   

  

مردم آن خيلی مرا دوست . رومگشتاسب در دل خود نقشه ميساخت و ميگفت بايد به کابلستان ب
ميروم و .  از من به عجز و انکسار و محبت زياد استقبال ميکند»رای«دارند و شاه انجا يعنی 

شب شد و در تاريکی شامگاھان بدون اطhع . بدون اينکه کسی خبر شود مخفی و پنھان ميروم
 شھزاده گشتاسب پت ھراسب شاه اطhع رسيد کهفردای آن روز به ل. کابل زمين شدپدر عازم 

شاھنشاه لھراسب از . و پنھان سيصد ھزار نفر را با خود گرفته رھسپار سمت نا معلومی شد
 را با ھزار نفر سوار کار به تعقيب او »زرير« خاطر شد و پسر ديگرش ين قضيه رنجيده

 و  دره ھای ھندوکش را عبور نموده از کوه ھا به دره ھامگشتاسب به سرعت تما. گسيل نمود
نوبی سرازير شد جلگه ھا چون شمالک پروان از دره ھای شمالی به دره ھای جبه از دره ھا 

ًو در حاليکه جسما و روحا از آب ھای خروشان و .  به کابل رسيد، خسته و زله شده بودً
رم خيلی خوشش آمده در يکی درخت ھای بيد و چنار، انواع ميوه ھا و بيشه ھای سرسبز و خ

 اطراف کابل پائين شده باغ ھا و چمن ھای پر از _له و گل او را مجذوب ار ھایاز مرغز
زم يکی از نقاط سپس تير و کمان و اسباب شکار را تھيه نموده برای سرگرمی عا. نمود

 صدای پای ًب مشغول شکار نخجير بود که دفعتاگشتاس. گرديد)  چناریمحتمh(کوھستانی 
 »زرير« شھزاده درک کرد که جز صدای اسپ .اسپ از آمدن سواری او را خبردار کرد

.  مقابل شد»زرير«سيد و گشتاسب با_خره با برادرش سوار به سرعت ر. کسی ديگر نيست
زرير علت آزرگی وی را از . ھر دو برادر به گريه درآمدند.  از اسپ فرود آمد»زرير«ًورا ف

ت که چطور از بلخ به کابل طور مخفی پرسان نمود و گفرا پدر و سبب برآمدنش از بلخ بامی 
 با پدر نھايت پدرش بيان نمود و گفت که رابطه منگشتاسب سبب آزردگی خود را از . آمدی

 پدرم بيگانه پرستی را پيشه کرده و ما و تو فرزندان خود را به پشيزی .دخراب شده بو
  .نميگيرد و من ترجيح دادم که از بلخ برايم و به کابلشاھی روم

  

 کابلی بسيار به من لطف و شفقت دارد و مرا بحيث پادشاه و خودش را »رايان«از  اينجا يکی  
زرير گفت در . آمدم تا به دربار او شاد و خرم زندگی کنم. مانند يکفرد رعيت بحساب ميآرد

بھتر است که با . ين ديار ولو در ظاھر تو پادشاه باشی باز ھم يک فرد عادی رعيت ميباشی
اسب شاه بلخ ھر چند نباشد باز ھم پدرت است و يقين دارم به پادشاھی لھر. من مراجعت کنی

با_خره گشتاسب سخننان اندرز آميز برادر را قبول کرد و با _ و لشکرش . خواھی رسيد
  .رھسپار بلخ شد و از کابل برآمد
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  لخـب در بـتاسـپادشاھی گش

  لخ بامیـت در بـور زردھشـظھ

  لخـر بف دـب پير و معتکـراسـلھ

  

  دقـيـقی بـلـخی: اشـعار از
  

  

زمانی که پدرش پير و معتکف شد در . گشتاسب پسر لھراسب دومين شاه دودمان اسپه بلخ بود
گشاسب پيش از ينکه پادشاه شود، سفری در . يکی از آتشکده ھای بلخ تاج شاھی بر سر نھاد

 مراجعت کرد و باز سفری دھستان اينجا را خيلی خوش کرد، سپس به بلخ. مرغزار کابل نمود
از .  ازدواج کرد»کتايون«به روم انجام داد و در ين سفر با يکی از دختران قيصر موسوم به 

گشتاسب قصر . او دارای پسری شد به نام اسفنديار که بعدھا جوان خيلی رشيد و برومند گرديد
 فريدون را در افسانوی مجلل در بلخ بنا کرد و تصاوير شاھان قديم مملکت مثل جمشيد و

  .ديوارھای آن تعليق نمود

  

  

  متن اشعار از دقيقی   

  

  فرود آمد از تخت و بر بست رخت     تخت لھراسب را داد گشتاسبچو   

  که يزدان پرستان بدان روزگار       نوبھار شد بر آن بلخ گزينبه   

   را تازيان اين زمانمکهکه مر       مرآن خانه را داشتندی چنان   

  فرود آمد آنجا و ھيکل ببست      اه يزدان پرست بدان خانه شد ش  

  پرستش ھمی کرد رخ بر زمين      نشست اندر آنخانه بافرين   

  در داد و دانش بدو باز کرد      خدا را پرستيدن آغاز کرد   

  نھشت اندر آن خانه بيگانه را      ببست آن در بافرين خانه را   

  د سپاسخدا را بر اينگونه باي      بپوشيد جامه پرستش پhس   

  سوی داور دادگر کرد روی      بيفگند ياره فروھشت موی   

  بدينسان پرستيد بايد خدای      ھمی بود سی سال بيشش بپای  

   راجمشيدچنان چونکه بد راه       نيايش ھميکرد خورشيد را   



  ھميجست آمرزش از کردگار      ز روز گذشته شه نامدار   

  شت، بخت پدرکه فر پدر دا       بر شد به تخت پدر گشتاسبچو   

  که زيبنده باشد با آزاده تاج      بسر بر نھاد آن پدر داده تاج   

  مرا ايزد پاک داد اين کhه      منم گفت يزدان پرستنده شاه   

  که بيرون کنم از رمه ميش گرگ      بدان داد ما را کhه بزرگ   

  بر آزاده گيتی نداريم تنگ      سوی راه يزدان بيازيم چنگ   

  بدان را بدين خدا آوريم      ا آوريم چو آئين شاھان بج  

   بد نام آن دختراناھيدکه        قيصراپس از دختر نامور   

  دو فرزند آمد چو تابنده ماه       خواندی گرانمايه شاه کتايونش  

  شه کارزاری نبرده سوار       اسفندياريکی نامور فرخ   

  شه نامبردار لشکر شکن       دگر گرد شمشير زن پشوتن  

   ديگر ھميخواست شدفريدون      شاه نو راست شد چو گيتی بدان   

  بدادند و برخود گرفتند تاو      شھان جھانش ھمی باژ و ساو   

  که نايد بدرگاه بسته کمر      بگيتی نماند از يکی نامور   

  بدان تا نسازند کسی را زيان      بھر مرز بنشاند يک مرزبان   

   بودبلھراسکه پور شھنشاه        بود گشتاسببه ھر کشوری نام   

  کز آنروی گرديد پيدا مھی      جھان سر بسر گشت او را رھی   

  بپيشش دل نيکخواھان ھمه      گزينش بدادند شاھان ھمه   

  که ديوان بدندی به پيشش بپای       خدای ارجاسب تورانمگر شاه   

  

 ديده ميشود که چطور و چه سان کيخسرو با _ و لشکر در »لھراسب در بلخ«در داستان 
 خيز و در عالم پر برف غرق شد و کسی اثری او را نيافت و لھراسب بر تخت سرزمين برف

پسرش، ھمان پسری که در آغاز کودکی به فکر جاه طلبی افتاده و . شاھی نشست و پادشاه شد
ميخواست که از طرف پدر به عنوان شھزاده و جانشين انتخاب شود و نشد، در اثر اين 

چنانچه از کابل پس به بلخ . ر خود را به روم کشيدآزردگی يک بار به کابل و بار ديگ
مراجعت کرد ولی باز قصد روم کرد و پيش آمدھائی با قيصر بميان آمد که جای تذکر آن در 

ج کرد و از يکی از دختران او که اين اثر نيست جز اينکه بگوئيم با دختر آن قيصر ازدوا
  .»تنپشو« و ديگری »اسفنديار«نام داشت صاحب دو پسر شد يکی » کتايون«

   

بھر ترتيب گشتاسب بعد از مسافرت ھای زياد پس به بلخ مراجعت کرد و در حاليکه پدرش  
 يا » برزين مھر« شده و شب و روز در کنج آتشکده لھراسب پير و زھير و شکسته و منزوی

  به عبادت پروردگار مشغول بود، پسرش گشتاسب پادشاه شد و بر تخت شاھی بلخ»نوش آذر«
 .نشست و بر اورنگ شاھی تکيه زد

  

   

  ظھور زردھشت در بلخ بامی 

  

است که يک تن از بازماندگان » زردھشت سپين تمان «يکی از وقايع بسيار مھم ظھور 
يکی از سربرآوردگان انقhب عصر  بلخ يا يکی از منقلب کنندگان بلخی و »ريشی ھای «



 را بميان آورد و حيات نوين را »اوستائی «وی با افکار و نظريات خود جامعه .  است»ويدی«
  .با انقhب خود تجديد نمود و روی اساسات جامعه ويدی، جامعه اوستائی را جاگزين کرد

  

ريشی ھای عصر ويدی که در عين زمان شاعر، حکيم و دانای قبايل آريانا بودند، پيش آھنگی  
ی تا مسايل اجتماعی، زندگانی ايشان از مسايل دين. حيات اجتماعی نيز مربوط به آنھا بود

ھمين ريشی ھا با افکار و معتقدات خود و با بنيانگذاری . فردی وغيره امور را اداره ميکردند
اساسات ھدايات مفيد حياتی در طی چندين ھزار سال آھسته، آھسته زمينه را برای يک انقhب 

ش و مھاجرت شروع شد و بزرگ فکری، اجتماعی و مدنی آماده کردند، تا اينکه جنب) رفورم(
  .از حوالی شمال غربی از فرغانه و سغد به بخدی رسيدند

   

 پيش رفت و شاخه ئی »خزر«ا پيش گرفته و بجانب سواحل غربی شاخه ئی راه مغرب ر 
و از ) کرم(، کرومو )گومل(بطرف جنوب ھندوکش منتشر شد و به دره ھای کابل، گوماتی 

ب را پيش گرفته و آخرين ھنگامه ايشان جک دلک بود که در و راه پنجا) سند(آنجا راه سندھو 
  .واقع شده است) سند(سواحل رود سندھو 

   

پس زمينه برای يک زندگانی نوين و تجديد اساسات اجتماعی، ادبی، فرھنگی، زراعتی وغيره  
  .آماده شد و ظھور زردھشت در کالبد اجتماعات بلخ در آن روح تازه بخشيد

  

بيرھای  تع»سپنتمان«و » سپينته«، »سپيته«و صفت ھای » شتزردھ«ه در باب معنی کلم
که » اشتره«و » زرت«: زردھشت مرکب از دو واژه ميباشد کلمه ًمعمو_. مختلفی نموده اند

اشتر بخدی يا اشتر بلخی ھمان شتر .  تعبير شده ميتواند»دارنده اشتر بخدی«يا » دارنده اشتر«
بود که آنرا » فراشترا«اسم خسر زردھشت، . تر پيدا ميشددو کوھانه است که در حوضه باخ

ميباشد و بصورت » شتر«بمعنی » اشترا«. ترجمه کرده اند» مقدم«يعنی » فراشاترا«
  . ترجمه مينمايند»اشتر بادی«يا » تندرو«يا » اشتر راھوار«اصطhحی آنرا 

  

ه يا سپيت. اشتر زياد استامروز در حوالی زرنج و نيمروز مراکز قديم سيستان از اين قبيل  
يا » از خانواده سفيد«ًآمده و معمو_ آنرا » سفيد«سپينه يا سپينتمان کلمات سانسکريت به معنی 

 »پوروشاسپه«، اسم پدر زردھشت.  ميخوانند»پام روان«تعبير مينمايند و آنرا » جامه سفيد«
Porushaspa ھيچيت سپه« ، نام چھارمين جد او« Haechataspaدومين جد او را  و نام 

بط کرده اند و  ض»دغويه«نام مادر او را در مأخذ اسhمی . گفته اند» سپتمان«يا » نسپنتما«
 »جده«يا » بی بی«گويند و به اصطhح آنرا » دودويه«يا » دودوی«پارسی ھای زردشتی 

در اوستا . ميخوانند» منوچيترا«بعضی ھا دوازدھمين جد او را . ردترجمه ميتوان ک
يا » پاراداتا«است که از جمله شاھان ) فريدون ( پسر تريتونا»وچيترا لھيرا اريومن«
  . ميباشد»پيشداديان بلخی«

  

اينجا صرف  داريم و »اسپ و اسپه«شرح مفصل راجع به کلمه » لھراسب شاه بلخ«در مبحث  
کلمه به  او ضبط شده و اين  در نام پدر و پدرکhن و چند پشت»اسپه«متذکر ميشويم که کلمه 

بحيث کلمه معمول ) بخدی(اين کلمه در نام تمام بلخيان باختری .  نيز آمده است»ماديان«معنی 
زردھشت بلخی با رشته ھای ازدواج تعلقات خانوادگی خود را با . جامعه آنوقت ديده ميشود



 وزير گشتاسب »جم اسپه«برادر » فراشترا« زمين محکم تر ساخت چنانچه دختر نجبای باختر
 »جام اسپه«را به » پورچيست«د گرفت و جوانترين دختر خود اه بلخ را خودش برای خوش

  .نکاح کرد

  

مقنن، متجدد و انقhب آور زندگانی باختری، رفورم اجتماعی، ادبی و مذھبی خود را به اساس  
ند و ميدان» ايستاک«اين کلمه را مشتق از . گويند» اوستا«ًابی به ميان آورد که آنرا معمو_ کت

را به آن مربوط ميسازند و » زند«بعضی اوقات کلمه . رجمه کرده اند ت»ندسته و قانو«آنرا 
، »قانون شھری«است و مجموع زند اوستا » شھر و نماز«کلمه زند، . گويند» زند اوستا«آنرا 
  . ميشود»کتاب دعا و نماز«يا » قانون مدنی«

   

شته و اصل اوستای زردھشت روی پوست گاو ًاوستای قديم محتمh در جامعه بخدی وجود دا 
 محفوظ بود که در »برزين مھر«و » نوش آذر«ه بود و در آتشکده ھای بخدی چون نوشته شد

و » ردان« تن ٨٠زردھشت و لھراسب با .  رفتحمله ھای تورانی ھا برين آتشکده ھا از ميان
 Brutrok»ت رشبرا«آن مرد تورانی که زردھشت را کشت اسم .  کشته شدند»موبدان«

Rushاين سه بيت فردوسی را برای ثبوت اين ھمه واقعات ذکر ميکنيم.  بود:  

   

  بکشتند و شد روز ما تار و تلخ       بلخ در شھر لھراسبشھنشاه    

  رد و ھيربد را ھمه سر زدند       اندر شدند نوش آذروز آنجا به   

  دھمه کاخ و ايوان ھمی سوختن       بر افروختند زند اوستاھمه   

  

  :حصه اول شامل کتب ذيل است. ًاوستا را معمو_ به دو حصه بزرگ تقسيم ميکنند 

اين سه کتاب در اوراق قلمی به دو شکل ديده ميشود، ھر کدام تنھا، تنھا . يسنا، يسپرد و ونديداد
رجمه در صورت اولی ھر کدام دارای ترجمه پھلوی و در صورت دوم بدون ت. يا ھر سه يکجا
  . گويند، چون ساده است و ترجمه ندارد»اد سادهونديد« ھر سه کتاب را و از ين جھت

   
سرود «يا » يشت ھا«و ديگری » خورده اوستا«حصه دوم شامل دو قسمت است يکی 

  .»ستايش

   

بصورت ديگر که نام حصه اول و دوم را نگذاريم و محتويات ھر دو را يکسر حساب کنيم ،  
خورده  -۵يشت و  - ۴ونديداد،  -٣يسپرد،  -٢يسنا،  - ١: ماينداوستا را بر پنج کتاب تقسيم مين

  .اوستا

   

اين قسمت عبارت از سرودھای پرستش و ستايش .  مھمترين قسمت اوستا است»يسنا «-١  
اين .  را تشکيل ميدھد»گات« فصل آن سرود ھای ١٧صل ميباشد و  ف٧٢است که مرکب از 

اوستا است و زبان آن به زبان سرودھای ويدی سرودھا از حيث لھجه و زبان قديمترين حصه 
اين تشابه زبان ثابت ميسازد که در جامعه بخدی چطور اصhحات اوستائی . خيلی شباھت دارد

 »ريشی«ا گرفت و زردھشت منحيث بزرگترين  ر»ويدی«زردھشت زبان اولی و مذھبی 
  . گرديد»اوستا«و » ويد«واسطه بين اجتماع 



   

 ٢٧ ايست که ھنگام رسومات مذھبی و اعياد خوانده ميشد و آنرا به  مجموعه»ويسپرد «- ٢  
  .جزو تقسيم ميکنند

  

مبحث ( يا فصل است که از آفرينش خاک اوستائی »فرگاد «٢٢مرکب از » ونديداد «-٣  
و از مبادی )  قطعه خاک آن سراسر خاک ھای آريانا را تشکيل ميدھد١۶جغرافيائی اوستا که 
  .اخhقی بحث ميکند

  

 يشت است که داستان ٢١ ميتوان خواند، مجموع آن »تايشسرود س«ھا که آنرا » يشت «-۴  
 وغيره در آن »تورانی ھا«شاھان آريانا و جنگ ھای آنھا با تاريخی آريانا و نام عموم پاد

قسمت مھمی که سينه به سينه و دست بدست از شعرای متقدم بلخی به . شرح يافته است
اين شاھنامه .  خواند»مه اوستائیشاھنا«قسمت است که ميتوان آنرا ه ھمين فردوسی رسيد

اساس تمام شاھنامه ھا، خسرو نامه ھا، پھلوان نامه ھا و باستان نامه ھايست که به تدريج از 
ابوالمويد بلخی، ابوشکور بلخی و دقيقی بلخی به فردوسی رسيد و افتخار ھمه بر او عايد شده 

  . است

    

  درختی پديد آمد اندر زمين      ی برآمد برين چو يک چند گاھ   

  درختی کشن بيخ و بسيار شاخ       تا پيش کاخ گشتاسبز ايوان   

  کسی کز خرد برخورد کی مرد      ھمه برگ او پند و بارش خرد   

  بدست اندرش مجمر عوديان      يکی پاک پيدا شد اندر زمان   

  تکه اھريمن بدکنش را بکش       زردھشتخجسته پی و نام او   

  ترا سوی يزدان ھمی رھبرم        بشاه جھان گفت پيغمبرم   

  بگفت از بھشت آوريدم فراز      يکی مجمر آتش بياورد باز   

  نگه کن بر اين آسمان و زمين      جھان آفرين گفت بپذير اين   

  نگه کن بدوتاش چون کرده ام      که بی آب و خاکش برآورده ام   

  ستم جھاندار و بسمگرمنکه ھ      نگر تا توان چنين کرد کس   

  مرا خوان بايد جھان آفرين     گر ايدون که دانی که من کردم اين   

  که بيدين نه خوبست شاھنشاھی         بيآموز آئين دين بھی   

  پذيرفت از و راه و آئين به      چو بشنيد از و شاه به دين به   

  

 گشتاسب تولد  ياد ميکند، در نزديکی بارگاه»پاک«ريشی بزرگ که فردوسی او را به صفت 
يافته و به اصطhح شاھنامه چون درختی با بيخ و شاخ بزرگ و کھن در پيش کاخ و ايوان 

 بود که مجمر پر از آتش و عود را در دست »زردھشت سپنتمان«نام او . سلطنتی ظھور کرد
 حکيم و »ريشی«وی چنان . تاپرستی و يزدانی نمودداشت و شروع به ترويج مذھب يک

 سخنان »گشتاسب« ،نن اجتماعی پديدار گشت که چون پادشاه وقت، شاھنشاه بلخدانشمند و مق
  .ًاو را شنيد، فورا به آئين يزدانی او گرائيد

  

  که گيتی به دل اندرون بود تلخ      بلخ پدر آن شه پير گشته به   

  بنزديک او زھر ھمتای نوش    شده زار و بيمار و بيتاب و توش   



  پزشکان دانا و گندآوران       سران بزرگ از ھمه کشوران   

  به يزدان پرستی پر آگنده شد      ره بت پرستی پراگنده شد   

  پرستنده ماه و خورشيد را       را جمشيدبرو بر نگاريد   

  بفرمود گردن برآنجا نگار       ابا گرزه گاو سار فريدون  

  نگر تا چنين کامگاری که داشت؟      ھمه مھتران را بد آنجا نگاشت   

  بديوار ھا بر نھادش گھر      آن نامور کاخ زر چو نيکو شد   

  نشست اندر او کرد شاه زمين        بگردش يکی باره آھنين   

  

پس از آنکه گشتاسب شاه آئين يزدان پرستی را قبول کرد و سالی چند از ميان گذشت، بنای 
کاخ بزرگی گذاشت که چھل ارش بلندی و چھل ارش پھنای آن بود و عوض آب و گل زر ناب 

اين کاخ . زمين ايوان از سيم و بجای خاک عنبر خالص در آن گسترده ميشد. آن کار ميشددر 
سلطنتی بلخ يکی از آن قصوريست که آوازه جhل و شکوه آنرا شاھنامه از زبان گشتاسب 

  :چنين نقل ميکند

  

  که چون سرو کشمر به گيتی کدام       فرستاد ھر سو به کشور پيام   

  مرا گفت از اينجا به مينو برای      دای ز مينو فرستاد زی من خ  

  پياده سوی سرو کشمر رويد      کنون جمله اين پند من بشنويد   

  بسوی بت چين بر آريد پشت       زردھشتبگيريد يکسر ره   

  برفت از دل بد سگا_ن بدی        پديد آمد آن فر ايزدی   

  فرستاد ھر سو به کشور سپاه       بر شد بگاه گشتاسبپس آزاده   

  نھاد از بر آذر آن گنبدان       ند کرد جھان موبدان پراگ  

  بکشور نگر تا چه آئين نھاد       نھاد برزينمھرنخست آذر   

  منور نه از ھيزم و عود بود       بيدود بود برزينمھرکه آن   

   

 پدر گشتاسب، لھراسب که پير سالخورده بود در بلخ کشته شد و راه و رسم يکتاپرستی را در  
گشتاسب آئين زردھشتی را قبول کرد، .ر عام کرد و فر ايزدی نمودار شدبلخ و سائر کشو

 را در بلخ بنياد نھاد و آنرا با عود و »مھر برزين« به اکناف کشور فرستاد و آتشکده عساکر
  .بخور آگنده ساخت

  

    

   اندر بکشتآذربه پيش در        زردھشتيکی سرو آزاده را    

   دين بھیگشتاسبت که پذرف      نبشتش بر آزاد سرو سھی   

  چنين گستراند خرد داد را      گوا کرد مر سرو آزاد را   

  بباليد سرو سھی ھمچنان      چو چندان برامد بر ين ساليان   

  که بر گرد او بر نگشتی کمند      چنان گشت آزاد سرو بلند   

  بکرد از بر او يکی خوب کاخ      چو با_ برآورد بسيار شاخ   

  نکرد از بنه اندر و آب و گل      ھل چھل ارش به با_ و پھنا چ  

  زمينش ھمه سيم و عنبرش خاک       چو ايوان برآوردش از زر پاک   

  سوی نامداران و سوی مھان      پراگند گفتارش اندر جھان   



  سوی سرو کشمر نھادند روی      ھمه تاجداران به فرمان اوی   

  خجسته شد آن اختر شھريار      چو چندی برآمد برين روزگار   

  که در دين ما اين نباشد ھزير       جھان گفت از دست پير بشاه  

  نه اندر خور آيد به آئين و دين      که تو باژ بدھی بسا_ر چين   

  که شاھان ما در گه باستان      نباشم برين نيز ھمداستان   

  

قصری که گشتاسب در بلخ بنياد نھاد، چنان کاخ افسانوی ئی بود که چشم روزگار نظير آنرا 
چنان قصر که ديوار ھای آن از سيم ناب و در کبل کاری زمين محوطه آن از عنبر . دنديده بو

داخل آن چون بھشت تزئين شده بود و نقوش چھره پادشاھان پاراداتا . استفاده شده بود
 که تاج شاھی به سر  کسیاز اولين. چون جمشيد و ديگران در آن ديده ميشد) پيشداديان بلخی(

 و ديگر مھتران و بزرگان بخدی تصوير ھمه در »يدون کاوسرافر« تا »جمشيد«نھاد 
در بيرون باغ . ديوارھای اين کاخ کشيده شده و در ميان قاب ھای گوھر نشان ميدرخشيد

وسيعی احداث کرده بودند و در ھر جا نھال ھا و درخت ھای زينتی و اشجار ميوه دار و 
شت محوطه و باغ اطراف قصر شاھی درخت خوش نمود سرو نشانيده بودند و مانند باغ بھ

چھار گرد ماحول کاخ را کتاره نصب نموده بودند تا از رفت و آمد ناظرين . تزئين يافته بود
  .ودگی در ين کاخ زندگانی نماينددر پناه باشد و شاه و خانواده اش بکمال آس

  

رباری، زردھشت به قدرت روحانی و گشتاسب به نيروی بزرگ مادی و به دستياری سفرای د
دين يزدانی را به بلخ و مضافات آن و ديگر نقاط آريانا و کشورھای مجاور پھن و اشاعه و 

 رو گردانيده، به آئين يزدان پرستی رو »بت پرستی«مردم کم کم از آئين . رش ميدادندگست
  .آوردند

  

  از ديار چين به سرزمين بلخ و سائر نقاط سرايت»پرستش بت«مولف شاھنامه ميگويد که 
در اينجا _زم است لحظه ئی مکث نموده و کمی در مورد انتشار آئين بودآئی صحبت . نمود
ًبعد از آئين يزدانی تقريبا چھار صد سال ) ديزمبو(شبھه يی نيست که آئين بت پرستی . شود

نام اصلی .  ھندوستان متولد شد»بيھار«يعنی » ملگره«در » ساکيامونی بودھا«بعدتر با 
بود که به لقب » ساکيا«و از قبيله » کوماتا«از خاندان » سی دارتا«ھا بودساکيامونی 

وی در حقيقت شھزاده ئی بود که بکمال عيش و نوش در .  شھرت يافت»ساکيامونی بودھا«
 از تمام سرگرمی ھای درباری بيزار بود و ًولی عادتا. وقت خود را ميگذرانيدقصر سلطنتی 

 سرگردان »بيھار«ر جستجوی راستی در باغھای و_يت ا ددر تجسس حقيقت افتاده بود و مدتھ
بود تا اينکه روزی تحت درخت پھنی نشته غرق در عالم تفکر بود، روشنی در ضمير او پيدا 

 يعنی الھام يافته شده و مفور شده »بودا«روشن ساخت و از ين تاريخ به بعد شد و دل وی را 
  . ميگويند»بدھه«ير و جھان ديده را ن پبدين مناسبت در زبان ما مرد يا ز. گرديد

   

ز بعد ا. در سن ھشتاد سالگی چشم از جھان بست. بودھا چھل سال رياضت کشيد و تبليغ کرد 
سخنان وی را جمع کرده بنام » اناندا«و » کسياپا«، »يوپالی«وفات او سه نفر از ھمکاران او 

 رسيد و »اشوکا« عصر و زمانه  تاآئين بودھا مدتھا در ھند بود.  نشر نمودند»سه سبد گل«
ئی در ميباشد محفل مذھبی ) .م. ق٢۴٧(مطابق نوزدھمين سال پادشاھی او که مصادف به 

  . داير نمود، باشد»پتنه«که عبارت از » اپاتا_پوتراپار«شھر 



  

 نام داير بود و در آن عhوه بر تنظيم قوانين »تی سا« اين محفل مدت نه ماه تحت رياست  
مبلغينی که بطرف . زام يکدسته مبلغين به تمام ممالک ھمجوار تصميم گرفته شدمذھبی، اع

 نام داشتند که »ماھاکيتا«و » داھاراکی ترا«، »مجھان تيکا«فرستاده شدند ) افغانستان(ريانا آ
مند و جانب ديگر تا باميان، در کشمير، پشاور، ھده و کابل و به تدريج به قندھار و ھير

ليغ نمودند، چنانچه تذکار کتيبه سم، سمنگان، بلخ و قندوز پيش رفته آئين مذکور را تبھزار
 در شھر کھنه قندھار به دو زبان يونانی و آرامی اثبات قطعی .م. ق٢۵٠ در حوالی »آشوکا«

 دين بودائی در دو طرف ھندوکش در شمال و .م. ق٢٠٠است و معلوم ميشود که در حوالی 
ردوسی به آن اشاره  را که ف»بت و بت پرستی«نيم که پس گفته ميتوا. دجنوب منتشر شده بو
به حساب خود ما که ظھور زردھشت را در .  در بلخ، چيز تازه تری استًميکند، مخصوصا

 سال بعدتر به سرزمين بلخ سرايت کرده ۴٠٠ ًنسبت ميدھيم، بوديزم تقريبا. م. ق١٠٠٠سال 
ده ميشود که دين بودائی نه از ديار چين بلکه از باختر و با اين اشاره به اين نتيجه رسي. است

  .بخدی به سرزمين پھناور چين انتشار يافته است

  

 پخش »بخدی«ه رسيد، وقتيکه آئين زردھشتی در قراريکه در جزو ابيات فوق به مhحظ 
 نبايد به کشور چين باج و خراج »بخدی«ھشت ميگفت که بيشتر از ين، دولت ميشد، زرد

زد و برای دولتی که پابند آئين يزدانی ميباشد سزاوار نيست که به چين که سرزمين بت بپردا
  .پرستان است تسليم باشد و به آنھا باج بدھد

   

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   

٨            
  

  آگھی ارجاسب شاه توران از آئين نو

  علت مخالفت با دولت آريائی باختری

  ئين مزدسيناآگشتاسب و تبليغ 
  

  

ً اصh. ختری و گشتاسب بشمار ميرفت شاه توران بود و از مخالفين دولت با»بارجاس«
ردھشت را قبول نميکرد و ل مذھبی دور ميزد و ارجاسب آئين زلفت اين دو شاه روی مسايامخ

وقتيکه لشکر ارجاسب به بلخ نزديک ميشد . از مملکت توران زمين بسوی آن ديار لشکر کشيد
. مزديسنا در سيستان بود و بلخ پايتخت او خالی بنظر ميرسيدگشتاسب مشغول تبليغ آئين 

 با »مھر برزين«الخورده و معتکف را در آتشکده ارجاسب داخل بلخ شد و لھراسب شاه س
  .ھشتاد تن از ردان و موبدان کشته و بلخ را ويران کرد و به کشور خود باز گشت

  

   چين شاه ھم اندر زمان شد سوی      پس آگاه شد نره ديوی از ين   

  جھان يکسره کھتران و مھان      بدو گفت کای شھريار جھان   

  نيايد کسی پيش پيکان تو        بجا آوريدند فرمان تو   

   سپاهترکانکه آرد ھمی سوی        شاه لھراسب گشتاسبمگر پور   

  ره بت پرستی ز پس برنھاد      ابا اين ھمه دين ديگر نھاد   

  توشه کرد اھريمنیابا چون       بکرد آشکارا ھمه دشمنی   

  ھمه گر بخواھی بيارمت پيش    مرا صد ھزاران سوار است بيش   

  نترسيم از جنگ و پيکار اوی      بيا تا شويم از پی کار اوی   

   خديوترکانفرود آمد از گاه        بشنيد گفتار ديو ارجاسبچو   

  ز شاه جھان پر ز تيمار شد      از اندوه او سست و بيمار شد   

   

ًه گشتاسب دين يزدانی را قبول کرد فورا به سمت ديار ترکان بجانب کشور چين  بعد از اينک 

ميگويند که خبر ظھور دين نو . اينجا باز داستان رنگ اساطيری به خود ميگيرد. لشکر کشيد
 به ديار چين به ارجاسب شاه رسانيد و گفت که گشتاسب پسر )ديو(را يکی از پھلوانان 

. پيش از ينکه کار از کار بگذرد بيا که عليه او آمادگی بگيريم. ستلھراسب پيرو آئين نو شده ا
 ايشان را ًار جنگی دارم و اگر بخواھيد فورامن خودم در ميان لشکر ديوان صدھا ھزار سو

بعد . ارجاسب شاه، اول از شاه بلخ و از اعزام سپاه او بخود لرزيد و بيمار شد. حاضر ميسازم
ين شدند که دو نفر از سران لشکر را انتخاب کنند و نامه به از تفکر، بزرگان توران بر ا

  .گشتاسب شاه ارسال نمايند



  

  دو تن نيز کردند از ايشان گزين       چينبر ين ايستادند گردان   

  گوی پير جادوی سينه سترگ        بزرگ بيدرفشيکی نام او   

  که ھرگز دلش جز تباھی نخواست        ست نامخوادگر جادوی نام او   

   شاهگشتاسبکه بيراه گشتست      شاه ارجاسبين گفت ھر کس به چن  

  شناسنده آشکار و نھان      نخستين به نام خدای جھان   

  چنان چون بود در خور شھريار      نبشتم من اين نامه شاھوار   

   با فرينکیسزاوار گاه آن        شاه زمين گشتاسبسوی گرد   

  نگھدار گاهخداوند گيتی        شاه لھراسبگزين و مھين پور   

  سوار جھان گير و گرد گزين       چين سا_ر گردان ارجاسبز   

  بيغوینکو آفرين بر خط       نبشت اندر ين نامه خسروی   

  فروزنده تخت شاھنشھان      که ای نامور پور شاه جھان   

   کمرگاه سستکيانیمبادت     سرت سبز بادا تن و جان درست   

  روشن بکردی سياهبخود روز       شنيدم که راھی گرفتی تباه   

  بزرگان گيتی که بودند پيش      بفگندی آئين شاھان خويش   

  ترا دل پر از بيم کرد و نھيب       بيامد يکی پير مردم فريب   

  چرا ننگريدی پس و پيش را       کيش را پھلویتبه کردی آن   

  بدو داد تاج از ميان سپاه      تو فرزند آنی که فرخنده شاه   

   مر ترا داشت پيشجمشيديانز       خويش ترا برگزيد از گزينان   

  توانائی و فر و زيبندگی      بزرگی و شاھی و فرخندگی   

  بسی لشکر و گنج پر خواسته        درفشان و پيhن آراسته   

  ھمه مھتران مر ترا دوستدار      ھمه بودت ای نامور شھريار   

  مھانت ھمه پيش بوده به پای      ز گيتی ترا برگزيده خدای   

  يکی پير جادوت بيراه کرد      که ايزد ترا شاه کرد از آن پس   

  بزرگان گيتی که بودند پيش      ميفگن تو آئين شاھان خويش   

  ايران زمينترا باشد آن ھمچو        ترکان چين و )١( کشانیزمين   

  که آورده ام گرد با رنجھا      بتو بخشم اين بيکران گنجھا   

   کشورت را تباهکنم سر بسر      بيايم پس نامه تا يک دو ماه   

  که بنگاھشان برنتابد زمين       ترکان چينسپاھی بياريم ز   

   کنم پاک خشکجيحونبمشک آب      به مشک جيحونبينبارم اين رود   

  ز بن بر کنم بيخ و شاخ ترا        بسوزم نگارنده کاخ ترا   

  کنمشان يکايک در آنجا اسير     ھر چه مرد است پير ايرانياناز   

  کنمشاه ھمه بنده در شھر خويش      م ز پيش زن و کودکان بيار  

  درختان را با بيخ شان بر کنم      زمين تان ھمه پاک ويران کنم   

  تو ژرف اندرين پند نامه نگر      بگفتم ھمه گفتنی سر بسر   

  

و ديگری » بيدرفش«فر از سران لشکر خود را که يکی  ارجاسب و بزرگان توران دو ن 
اسب شاه به باختر توده و نامه را به آنھا دادند تا به دربار گش نام داشت انتخاب نم»نامخواه«

  .زمين ببرند



  

  به پيش ھمه مھتران سپاه      چو پرداخت از نامه دستور شاه    

  که زينسان چه ريزی ھمه آبروی     شه را بگوی گشتاسب لھراسبکه   

  بدان پير با دين بد نگروی      گر اين گفت من سربسر بشنوی   

  دگر باره تازه کنی کيش خويش      ورا پيش خويش بياری بسوزی   

  بدستور گويش ورا پيشم آر      گر اھريمنست او و ناسازگار   

  به آئين ايشان بيارای خوان      ھمه موبدان و ردان را بخوان   

  بخواند مر اين نامه دلپذير      بفرمای تا پيش ايشان دبير  

  ھم در شتاب بنويس ارجاسببه      گويد که اينرا جواب زردھشتبه   

  که تا من کشم روی از کين خويش    بياور تو حجت بر ين دين خويش   

  وگر بيھوده باشد آن نشنوم      چو برھان ببينم بدو بگروم   

  تو بر پادشاه پادشاھی مکن    ز من بشنو اين راست نيکو سخن   

  شتابيد گفتا بمانند دود      فرستادگان را به ره کرد زود   

  ھمه جنگجويان خنجرگذار      سوار بھمراه شان کرد سيصد   

  کنيد آنزمان خويشتن را دوتاه       چو او را ببينيد بر تختگاه   

  به پيش و پس تخت او منگريد      بر آئين شاھان نمازش کنيد   

  سوی تاج تابنده داريد روی      چو ھر دو نشينيد در پيش اوی   

  زمين را ببوسيد و بيرون شويد      چو پاسخش را سربسر بشنويد   

  کشيدش درفش بلخ بامی سوی        بيدرفششد از پيش او کينه ور   

  بدرگاه او مر پياده شدند       آمدند توران ببلخچو از شھر   

  بدان آستانه نھادند روی         پياده برفتند تا پيش اوی   

  چو خورشيد بود از بر ماه بر      چو رويش بديدند بر گاه بر  

   شاه فرخندگانکيانبه پيش       نيايش نمودند چون بندگان   

  بيغوینوشته بر او بر خط       بدادندش آن نامه خسروی   

  بر آشفت و پيچيدن آغاز کرد      چو شاه جھان نامه را باز کرد   

   راگشتاسبکجا رھنمون بود        را جاماسببخواند آن گرانمايه   

  بياورد اوستا بنھاد پيش    بخواند آن ھمه موبدان پيش خويش   

  يکی نامه کردست زی من چنين       توران زمين  سا_رارجاسبکه   

  وليکن مرا بود پنداشتی      چگونه بود در ميان آشتی   

   جادو نژادتوروی از تخمه        پاکزاد ايرجمن از تخمه   

  

 گشتاسب تصميم گرفت با ارجاسب تورانی روی عقيده مذھبی جنگ کند و به ديار چين لشکر  
ارجاسب .  خبر کرد و سپاه ديوان را در اختيار او نھاديکی از ديوان ارجاسب را. کشی نمايد

ابتدا مکتوبی که . بعد از ھول و اضطراب سران توران را احضار نمود و تصميم گرفت
که   مينويسد و آرزو ميکند»بلخ بامی«به ) ايران زمين(نا آغازش نصيحت باشد به شھنشاه آريا

توب را تند ميکند و پادشاه بخدی را تھديد در آخر لھجه مک. شاه از آئين پدران خود برنگردد
  .مينمايد و ميگويد اگر به آئين قديم خود برنگردد، بلخ را بکلی ويران خواھد کرد

  

عندالورود به بلخ با آدابی که به .  سپرد»نامخواه« و »بيدرفش« اين نامه را به ايلچيان مجرب  



 مجرد خواندن نامه، فوری ارجاسب شاھنشاه به. آنھا تعليم داده بود بحضور شاه پيش شدند
وزير را که در خطه باختر زمين در سياست و فراست نظير نداشت با زرير برادر خود و 

  .اسفنديار پسرش خواسته و به پنھان به مشوره آغاز کرد

  

    

  نامه گشتاسب به ارجاسب 

  

  : زرير گفت 

  

  چو دستور باشد مرا شھريار      بشاه جھان گفت کای نامدار    

   راگشتاسبپسند آمد اين شاه        را ارجاسبکه پاسخ کنم جادو   

  نکال تکينان خلخش کن      ھh گفت برخيز و پاسخش کن   

   دستور فرخنده کارجاماسبچو        اسفنديار و گرانمايه زرير  

  شده رخ پر از چين و دلھا دژم      ز پيشش برفتند ھر سه بھم   

  خور آن کجا کو نبشتھم اندر        زشت ارجاسبنوشتند نامه به   

  چنانھم گشاده ببردش نبست        سپھبد گرفتش بدست زرير  

   خيره بماندگشتاسبجھاندار       سوی شاه برد و بر او بر بخواند   

  اسفنديار و از پورش جاماسبز         سوارزريرز دانا سپھبد   

  فرستادگان را بخواندند پيش    ببست و نوشت از برش نام خويش   

  دگر زين سپس راه من نسپريد        ر او بريد بگيريد گفتا ب  

  فرستاده را زينھار از گزند      اگر نيستی اندر استا و زند   

  بخاک و بخونت نياز آمدست      بگوئيد ھوشت فراز آمدست   

  کنم گشور گرگساران تباه       زمين اندر آرم سپاه بتوران  

  ز پيش جھاندار شاه زمين         چينرستادگان سپھدار ف  

  جھاندار شان رانده و کرده خوار       ھر دو شده خاکسار برفتند  

  زده بر سرش بر درفش سياه      چو از دور ديدند ايوان شاه   

  شکسته دل و چشمھا گشته کور      فرود آمدند از چمنده ستور  

  سيه شان روان و شده زرد روی        پياده برفتند تا پيش اوی   

   سواريرزربپاسخ نوشته       بدادندش آن نامه شھريار   

  ز توران جوانان و پيرانش را      بفرمود خواندن دبيرانش را   

   نژادبيغوبخواندش بر آن شاه       دبيرش مر آن نامه را بر گشاد   

  سر آھنگ مردان نبرده سوار      نوشته در آن نامه شھريار   

  گه بنوشته بودی بر شھريار      رسيد آن نوشته فرومايه وار   

  نبودی تو مر گفتنش را سزا       شنيدم و ديدم سخن ھا کجا  

  سوی کشور خرم آرم سپاه      چنين گفته بودی تو تا چند گاه   

  که پيش از تو انديشه شد کينه توز      نه تا چند ماه و نه تا چند روز   

  که ما خود بياوريم شيران کار      نه دو ماه بايد ھمی نه چھار   

  ھای گنجکه ما خود گشائيم در      ی رنج تو بر خويشتن ميفزا  

  ھمه کار ديده ھمه نامدار      ياريم گردان ھزاران ھزار ب  



  ھمه سرو با_ ھمه مشک موی      ماھروی ھمه شاه چھر و ھمه   

  ھمه لشکر آرای و لشکر شکن      ھمه نيزه داران شمشير زن   

  نبشه ھمه نام من بر نگين      ھمه نيزه بر دست و باره بزين   

  خ برين بگذرانند گردز چر      چو جوشن بپوشند روز نبرد   

  اسفنديار سپھدار و زرير      از ايشان دو گرد گزيده سوار   

  که من برگشايم در گنج خشک       مينبار ھرگز بمشک جيحونتو   

  و گر باد گرزم به ھامون رسد       رسد جيحوناگر تاب تيغم به   

   درون آب بريان شودجيحونبه       بھامون درون پيل گريان شود   

  

ه را از طرف برادرش گشتاسب نوشت و مفکوره ھای ارجاسب و اسفنديار را  نام»زرير « 
در اين نامه از شھامت و دليری سپاه توصيف . ھم در آن داخل کرد و برای شاه توران فرستاد

زياد کرد و از شاه توران گله نمود که بسی چيزھای نا مناسب نوشته بودی که قلم من از 
اينک خاطر شريف را .  که دو ماه بعد عازم بلخ خواھی شدگفته بودی. تکرار آن عار دارد

مستحضر ميسازم که رنج مکشی ما به سرعت به خدمت خواھيم رسيد و لشکريان صف شکن 
گفته بودی که رود جيحون را به مشک خشک می کنی ولی خبردار که . را خواھی ديد
مون يک سان شعله ور  خواھند رسيد و برق شمشيرم به جيحون و ھا»جدر گن«لشکريان به 
  .خواھد شد

  

    

  ارجاسب و تياری سپاه 

  پھلوانان توران

  

  فرود آمد از تخت و خيره بماند      چو سا_ر اينگونه نامه بخواند   

  بخوان از ھمه پادشاھی سپاه      سپھبدش را گفت فردا پگاه   

  توران زمينبرفتند ھر سو به        چين لشکر گزينان تگينان  

  انديرمان و ديگر کھرميکی       در اھريمنان برادر بد او را   

  بيارستند سرخ و زرد و بنفش      بدادند شان کوس و پيل و درفش   

  گوان گزيده نبرده سوار      بديشان ببخشيد سيصد ھزار   

  بزد نای روئين بنه برنھاد      در گنج بگشاد و روزی بداد   

  بدو داد يک دسته لشکرش را       برادرش را کھرمسبک خواند   

  خود اندر ميانه ببستش کمر       داد دست دگر انديرمانبه   

  گذشته بر او بر بسی روزگار       گرگسارو يکی ترک بد نام ا  

  ھمان نام بادا فرھی توختن      شب و روز کارش بدی سوختن   

  بدادش يکی گرگ پيکر درفش       بيدرفشبرادرش را آنکه بد   

  نره شيرپياده برفتی بر        دلير خشاشگوی بود نامش   

  درفشش کشيدند و شد پيشگو      سيه ديدبان کردش و پيشرو   

   خديوترکانبساقه فرستاد        ھوش ديوم او يکی ترک بد نا  

  گر از ما کسی باز گردد ز راه      نگھدار گفتا تو پشت سپاه   

  پر از خون بدش دل پر از آب چشم       بدينسان ھمی رفت با تيز خشم   



  درختان ھمی کند با بيخ و شاخ    اخ ھمی کرد غارت ھمی سوخت ک  

  شه کافران دل پر آگنده کين       ايران زميندر آورد لشکر به   

  

  

  آمادگی گشتاسب 

  

   با سپاهترکان چينکه سا_ر        شاه گشتاسبچو آگاھی آمد به   

  خشاش پليدش فرستاد پيش    بياراست و جنبيد از جای خويش   

  hن بياور سپاهبيارای پي      سپھبدش را گفت فردا پگاه   

  که بر مرز بگذشت بدخواه من        بياييد يکسر بدرگاه من   

  ببستند گردان گيتی ميان       کيانز بھر جھاندار شاه   

  ھمه مرز داران به فرمان اوی       نھادند روی خسروبه درگاه   

  که آمد بدرگه ھزاران ھزار      نيامد بر ين بر بسی روزگار   

  ھر آنکس که شايسته بد برگزيد      بلشکرگه آمد سپه را بديد   

  دلش گشت خيره ز چندان سپاه      از آن شادمان گشت فرخنده شاه   

  ردان و بزرگان و اسپھبدان       با موبدان گشتاسبدگر روز   

  ببخشيد ھر کار بر ھر سری      نشست و سگاليد از ھر دری   

  بداد او سپه را دو ساله درم       جمگشاد آن در گنج پر کرده   

  درفش ھمايون فرخنده شاه      د بردن به پيش سپاه بفرمو  

  سپاھی که ھرگز چنان کس نديد       لشکر کشيد ارجاسبسوی رزم   

  کسی روز روشن نميديد راه      ز تاريکی گرد اسب و سپاه   

  ھمی ناله کوس نشنيد گوش    ز بس بانگ اسبان و بانگ خروش   

  شته سر نيزه از مھر بگذ      درفشان به ابر اندر افراشته   

  چو بيشه نيستان بوقت بھار      چو رسته درخت از بر کوھسار   

  ز کشور به کشور ھمی شد سپاه       شاه گشتاسباز ينسان بفرمان   

  

 چون سرداران سپاه بلخ تحت فرمانداری گشتاسب شاه آماده جنگ شدند، به سپھبدان لشکر  
 مرز داران فرمان فرستاد که ھمه خويش امر داد تا پگاه ھمه پيhن و سپاه تيار شوند و به تمام
آنگاه فرمان فرستاد که به تمام . مردان جمع شوند تا از ميان ايشان افراد _يق اتخاب گردد

لشکر تنخواه پيشکی دو ساله طور بخشش اعطا گردد و لشکری آماده گردد که چشم و نگاه 
سپاه بطرف مرز توران سپس امر لشکر بری داد و . نظير آنرا از نظر ساز و برگ نديده باشد

  .بحرکت شد

  

  سپھدار لشکر فرود آوريد     رسيد جيحون به بلخ بامیچو از   

  فرود آمد از اسپ و بر شد بگاه      بشد شھريار از ميان سپاه   

   راگشتاسبکجا رھنمون بود        را جاماسببخواند آنزمان شاه   

  چراغ بزرگان و اسپھبدان      سر موبدان بود و شاه ردان   

  که بودی بر او آشکارا نھان    ن پاک دين بود و پاکيزه جان چنا  

  ابا او بدانش کرا پايه بود      ستاره شناسی گرانمايه بود   



  ترا دين به داد و پاکيزه رای      بپرسيد از و شاه و گفتا خدای   

  کرا پيش خواند بدينجا درنگ    که چون باشد انجام و فرجام جنگ   

   

 دانشمند بلخ باستانی، جاماسب وزير دربار شاھنشاھی کسی بود که در ميان تمام طبقه عالم و 
جاماسب در جمله سياست مداران، جامعه شناسان و ستاره . که نظيرش در آفاق پيدا نميشد

شناسان طراز اول بلخ بشمار ميرفت و جا دارد که وی را در جمله سرآمد علمای بلخ بشمار 
دانش ستاره شناسی و پيشگوئی ھای او ارج و اعتبار خود گشتاسب شاه به مقام بينش و . آريم

حا_ که ارجاسب بنای جنگ . در تمام امور مملکت داری از او ياری ميجست. زيادی قايل بود
چون عاقبت .  را احضار کرد تا فرجام کار را بخود معلوم کند اورا با او گذاشته است گشتاسب

  :ين اظھار داشتجنگ برای جاماسب خوب نبود با دل اندوھگين چن

  

   راگشتاسببروی دژم گفت        را جاماسبنيامدش خوش پير   

  ندادی مرا اين خرد و ين ھنر      که ای کاشکی ايزد دادگر   

  نکردی و من بودنی خواستار      مرا گر نبودی خرد شھريار   

  کند مر مرا شاه شاھان تباه      بگويم من اين و نه گويم بشاه   

  که نه خود کند بد نه فرمان کند       کند اگر با من از پيش پيمان  

  بدين نام دين آور پاک رای        جھاندار گفتا بنام خدای   

  اسفندياربجان گرانمايه        آن نبرده سوار زريربجان   

  نه فرمان دھم بد نه من خود کنم      که ھرگز بروی تو من بد کنم   

  اره جویکه تو چاره دانی و من چ      تو ھرچ اندرين کار دانی بگوی   

  ھميشه بتو تازه باد اين کhه      خردمند گفت ای گرانمايه شاه   

  چو روی اندر آرند گردان بر اوی      بدان ای د_ور شه نامجوی   

  ھوا تيره گردد ز گرد نبرد      به پيش اندر آيند مردان مرد   

  زمين پر ز آتش ھوا پر ز دود      جھان بينی آنگاه گشته کبود   

  چنان پتگ پو_د آھنگران      زھای گران و زان زخم و آن گر  

  ھوا پر کند ناله پور و جنگ      بمغز اندر افتد ترنگاترنگ   

  درفشان بيا_يد از خون ھا      شکسته شود چرخ و گردونھا   

  بسی بی پسر گشته بينی پدر      بسی بی پدر گشته بينی پسر   

  پس شھريار آن نبرده دلير       اردشيرنخستين يکی نامدار   

  بخاک افگند ھر که آيدش پيش      يش افگند تازيان اسب خويشبه پ  

  کز اختر نباشد مر آنرا شمار       چندان سوار ترکپياده کند   

   نکو نامش اندر نوشته شود      وليکن سرانجام کشته شود  

  تن پيلوارش به خاک افگنند       به تيرش زنند ترکانسر انجام   

  ند تيز اسب سياهبه کينش ک       فرزند شاه شيدسپ بسی آزاده  

  بتازد بسی اسب و مردم کشد      دژم گردد و تيغ را بر کشد   

  برھنه شود آن سر تاجدار      سر انجام بختش کند خاکسار  

  ببسته ميان بر ميان بند من      بيايد پس آنگاه فرزند من   

   بيايد ميان سپاهرستمچو        فرزند شاه شيدسبابرکين   

  ه آن شير گرد افگند بر زمينک       چينبسی نامداران و گردان   

  شه خسروان را بگويم که چون      بسی رنج بيند برزم اندرون   



  ايرانيانبيفگنده باشند          کاوياندرفش فروزنده   

  درفش ھمايون پر از خاک و خون       که بيند ز اسب اندرون گرامی  

  بگيرد درفش و برآرد دلير      درآيد از آن پشت اسبش به زير   

  بگيرد بدانجا درفش بنفش      ير و ديگر درفش بيکدست شمش  

  ھمی بر کند جان اھريمنان      از ايشان ھمی افکند دشمنان   

  يکی دست او افگند از ستيز      ز ناگاه دشمن به شمشير تيز   

  بدارد بدندان درفش بنفش       بدندان بگيرد درفش گرامی  

  شگفتی تر از کار او کس نديد      بيک دست دشمن کند نا پديد   

  بخاک اندر آرد سر و افسرش       تيری زند بر سرش ترکيکی   

  به پيش افگند اسب چون نره شير       زرير پور نستورپس آزاده   

  ابر دشمنان دست کرده دراز      چو آيد سرانجام پيروز باز   

  پس شھريار جھان نيزه دار      بيايد پس آن برگزيده سوار   

  کی پھلوی دستبردنمايد ي      از آن دشمنان بفگند شصت مرد   

  شه خسروان را بگويم که چون      بسی رنج بيند برزم اندرون   

  تن پيلوارش بخاک افگنند       به تيرش زنند ترکانسرانجام   

  نبرده سوار آنکه نامش زرير      بيايد پس آن نره شير دلير   

  نشسته ابر اسب تازی سھمند      به پيش اندر آيد گرفته کمند   

  بدو اندرون خيره گشته سپاه       چو ماه ابا جوشن زرد درخشان  

   راگشتاسبستايش کند شاه        را ارجاسبچو اندر ميان بيند   

  سپاه از پس پشت و يزدانش يار       اسفندياربيايد پس آن فرخ   

   با فرينکی آن اسفنديارز        چينگريزد سرانجام سا_ر   

   آنکه من ھر چه گفتم نباشد جز      بدان ای گزيده سر خسروان   

  تو زين پس مکن روی بر من دژم      نبينی ز من يک سخن بيش و کم   

  بر آن گزشه تخت خسپيد باز      چو شاه جھاندار بشنيد راز   

  تو گفتی برفتش ھمه فر و برز      ز دستش بيافتاد زرينه گرز   

  تگفتش سخن نيز و خاموش گشت      بروی اندر افتاد و بيھوش گشت   

   فرود آمد از تخت و بگريست زار      رچو باو آمدش ھوش شه شھريا  

  بھنگام رفتن سوی کار زار     گفت ار چنين است کار بجاماسب  

  خداوند گيتی ستمکاره نيست    که راز خدايست و زين چاره نيست   

  کجا بودنی بود اين کار بود      ز اندوه خوردن نباشدت سود   

  سندتو دادی جھان آفرين کن پ      مکن دلت را بيشتر ز ين نژند   

  

 جاماسب وزير با تدبير شاه بخوبی ميدانست که در نبرد بلخ با ارجاسب شاه توران، حال  
بدين سبب ميترسيد که حقيقت را آشکارا کند . گشتاسب و لشکر بخدی به چه منوال خواھد بود

و حقايق را طوريکه از روی ستاره شناسی و کشف ھويدا ساخته است بر شاه بگويد، حال وی 
گشتاسب از بh تکليفی وزير آگاه شده به دين و آئين و پسر پسرش زرير و . ھد شدچسان خوا

فرزندش اسفنديار قسم کرد و گفت که جان در پناه من است از درک من خاطر جمع باشيد که 
سپس جاماسب تجربه ئی که در علم ستاره شناسی داشت تمام . آسيبی بشما نخواھد رسيد

کرد و مختصر وقايع جنگی را بيان نمود و پيش گوئی کرد که کوايف را يکه يکه پيش گوئی 
 فرزند شاه در ميدان نبرد سر »شيدسپ«. دگان در ميدان جنگ کشته ميشوندعده زياد شاھزا



درفش کاويانی . دست زرير سپھبد و سر عسکر سپاه شاه قطع ميگردد. برھنه بر زمين می افتد
 پسر »نستور«. با يکدست بر دشمن حمله مينمايده گرد آلود ميشود و زرير آنرا به دندان گرفت

خhصه چه بدبختی ھا و چه .  نفر تورانی را تار و مار ميکند۶٠زرير وارد ميدان ميگردد و 
گشتاسب ھر چه در ين نبرد واقع ميشود . کشتارھا نيست که بر لشکر گشتاسب وارد نميشود

ا تمام ميشود و فرجام کار بر وی چون پيشگوئی ھ. ھمه را به خون سردی و دقت گوش ميکند
چون به ھوش می آيد . آشکار ميگردد، گرز طhئی از دستش می افتد و بی ھوش ميشود

جاماسب بعرض ميرساند که چيز ھائيکه گفته ھمه بدون کم و کاست بوقوع خواھد آمد، تقدير 
  .خداوند بر ين رفته است

  

ه تقدير رفته است راضی باشد زيرا آنچه ولی شاه بايد پس بر تخت شاھی جلوس کند و به آنچ 
  .شدنی است واقع خواھد شد

  

    

    

    

    

    

    

    

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

٩            
  

  آغاز جنگ آريانا و توران

  ترتيب لشکر گشتاسب و ارجاسب    
  

   
جنگ ميان  پيش گوئی جاماسب، قتل امرأ و شھزادگان گشتاسب و فاتح بلخ اسفنديار در بند

گشتاسب و ارجاسب لشکر ھای خو را سام .  توران زمين در شرف وقوع استدولت باختر و
 ميگيرد، سپھبد جوان و کار آگاه جنگ در. ميبينند و آنھا را ترتيب ميدھند و تقسيم مينمايند

 و تمام سران و بستگان گشتاسب شاه در ين جنگ شامل ھستند و »نستور«و پسرش » زرير«
شاه .  به آنھا ميدھد»سرخ، سبز و بنفش«ادشاه بيرق سه رنگ پ.  ميکندخود شاه ھمه را قيادت

ای  پھلوان نامی قو»بيدرفش«صد ھزار سوار به .  معاينه ميکندتوران ارجاسب سپاه خود را
 ميدھد و صد ھزار سوار ديگر برای خود »نامجو«توران و صد ھزار مرد جنگی به 
زير دانشمند بلخی پيش گوئی ولی طوريکه جاماسب و. اختصاص داده و جنگ شروع ميشود

کرده بود ھمه د_وران بلخ و جميع شاھزادگان کشته ميشوند ولی در اثر دخالت اسفنديار 
شاه به پايتخت خود بلخ مراجعت ميکند و در اثر سعايت . با_خره سپاه بلخ فاتح ميشود

 مذھبی به در حبس می اندازد و خودش برای تبليغ امور. درباريان پسر خود را بندی ميکند
  .سيستان ميرود و بلخ را خالی ميگذارد

   

    

  فروغ ستاره شده ناپديد       گفتش سپيده دميد جاماسبچو    

  فرود آوريد آن گزيده سپاه      از آنجا خراميد تا رزمگاه   

  چين و ترککه ھرگز چنان نامد از       سپاھيست ای شھريار زمين   

  شت خيمه زدندبکوه و در و د        بنزديکی ما فرود آمدند   

  زريرسپھبدش را خواند فرخ        شاه دلير گشتاسبپس آزاد   

  بيارای پيhن و لشکر بساز      درفشی بدو داد و گفتا بتاز   

   خواست کردچينھمه رزم سا_ر       سپھبد بشد لشکرش راست کرد   

  اسفنديارسوار گزيده با       بدادش جھاندار پنجه ھزار   

  که شيری دلش بود و پيلی برش      بدو داد يکدست از آن لشکرش   

  که فرزند او بود و ھمتای شاه      بپور گرامی سپرد آن سپاه   

  سر افراز و گردن کش و شاد کام       خواندش نام شيدسپکجا شاه   

  زريرسپھبدش را داد فرخ       چو پنجه ھزار از سوار دلير   

  چراغ سپھدار فرخ نژاد       داد نستورپس پشت لشکر به   

  غمی گشته از رنج ز گشته ستوه      بياراست بر شد بکوه چو لشکر   



  ھمی کرد از آنجا به لشکر نگاه      نشسته بر آن خوب تا بنده گاه   

  

لشکر گشتاسب که . جنگ ميان گشتاسب شاه باختر و شاه تورانی، ارجاسب، نزديک است 
 بيابان خيمه نظير آنرا از حيث تعداد و تجھيزات چشم روزگار نديده بود، به کوه و دشت و

پنجاه ھزار سوار . »اسفنديار«بود و سر عسکر سپاه » زرير«دی سپھدار لشکر بخ. زدند
پسر » شيدسپ«فنديار داد و پنجا ھزار سوار به جرار به زرير و پنجاه ھزار دشمن گداز به اس

بدين سان گشتاسب .  سپھبد فرخ نژاد را در پشت لشکر موظف ساخت»نستور«ديگر شاه و 
  .ت لشکری بلخ را آماده ساختترتيبا

  

  بياراست لشکرش را ھمچنين       چين شاه سواران ارجاسبپس   

  جھان آزموده نبرد و سوار       صد ھزار خلخیجدا کرد از آن   

  که کوس مھی داشت و زرين درفش       بيدرفشفرستاد شان بر سوی   

  که شير يله نامدی ھم برش      بدو داد يکدست از آن لشکرش   

  بدادش سوار گزين صد ھزار       گرگساررا داد بر دگر دست   

  سپاھی بياراست خوب و گزين      ميانگاه لشکرش را ھمچنين   

   ست از دليرانش نامنامخواکجا       بدادش بدان جادوی خويش کام   

  نموده ھمه در جھان دست کين      خود و صد ھزاران سوار گزين   

   لشکر نگاهھمی کرد ھر سو به      نگاھش ھمی داشت پشت سپاه   

  جھان ديده و سر فراز نبرد      پسر داشتش يک گرانمايه مرد   

  رسيده بسی بر سرش سرد و گرم       کھرمسوار گرانمايه نامش   

  بدان لشکر آرائی سا_ر کرد      مر آن پور خود را نگھدار کرد   

  بتابيد خورشيد گيتی فروز    چو اندر گذشت آن شب و گشت روز   

   شاهگشتاسبھمی ديد از آن کوه        سپاه بزين بر نشستند ھر دو  

  که اندر نشستند گردان بزين      چو از کوه ديد آن شه با فرين   

  تو گفتی که بيستون است راست     را پيش خواست بھزادسيه رنگ   

  

 خلخی را جدا نموده و  ارجاسب شاه توران ھمچنين قشون خود را ترتيب و تنظيم نموده، سپاه 
 سپرد »گرگسار«ا تحت نظام به صد ھزار مرد جنگی ديگر ر.  قرار داد»بيدرفش«تحت اداره 

 تفويض کرد و آنگاه »نامخوا«قلب سپاه را به . آنھا تفويض کردو راست و چپ سپاه را به 
  .خودش و پسرش با صد سوار انتخابی پيشداری لشکر را گرفت

  

  

  شروع جنگ 

  

  ب کشته شدندسم لشکر گشتانستور، اردشير شيدسپ، گرامی، نيوزار، زرير و تما 

  

  بر پيل بر نای روئين زدند      چو ھر دو بدو بر فرود آمدند   

  يhن ھم نبردان ھمی خواستند      چو صفھای گردان بيارستند   

  بسان تگرگ بھاران درست      بکردند يک تير باران نخست   



  اردشيرپس شھريار جھان        بيامد نخست آن سوار ھژير  

  لوده در خون تپانتن پاکش آ       ميان بيامد يکی ناوکش بر  

  به زھر آب داده يکی خنجرا      به پيش اندر آمد بدست اندرا   

  که آورد خواھد دمان گور زير      غريوی برآورد بر سان شير   

  بکشت از سواران دشمن ھزار      ابرکين آن شاھزاده سوار   

  که روی زمين کرده بد رنگ رنگ      بھنگامه بازگشتن ز جنگ   

  بيفتاد آن شاھزاده ز پا      مد يکی تيرش اندر قفا بيا  

  که نا ديده او را پدر خود بمرد      دريغ آن نبرده گرانمايه کرد   

  که تابنده بد روی او ھمچو ماه        شاهشيدسپبيامد پسش باز   

  چو پيلبتگ ھمچو آھو بتن ھم      يکی باره ای پر نشسته چو نيل   

   لختی بگرديد و باره بداشتچو      به آوردگه رفت و نيزه بگاشت   

  کجا پيکرش پيکر ببر و گرگ       سترگ کھرمبگفتا کدامست   

  ندان زنمکه با گرسنه شير د        بيامد يکی ديو گفتا منم   

   را نيزه شاھزادترکبزن       به نيزه بگشتند ھر دو چو باد   

  بخاک اندر افگند زرين کمرش      ز اسب اندر آورده ببريد سرش   

  بسان يکی کو بر پشت زين       چينپيش گردان ھمی گشت در   

   دستور شاهجاماسبھم پس       بيامد سواری برون از سپاه   

  سامبماننده پور دستان        نام گراميشنبرده سواری   

  خداوند دادار را کرد ياد       ايستاد چينيانبه پيش صف   

  که آيد سوی نيزه جان گسل      کدامست گفت از شما شير دل   

  بران اسب گفتی که کوھست راست    ان پيش او نام خواست برفت آنزم  

  بگرز و به نيزه، به شمشير و تير      بکشتند ھر دو سوار ھژير   

  دل از کينه خستگان پر ستيز       خراميد با خشم نيز گرامی  

  پس از دامن کوه برخاست باد      ميان صف دشمن اندر فتاد   

  شير و گرد سپاهاو آن زخم شم      بدان شورش اندر ميان سپاه   

  که افگنده بودند از پشت پيل       ديد آن درفش چو نيل گرامی  

  بيفشاند از و خاک و بسترد پاک      فرود آمد و بر گرفتش ز خاک   

  که آن نيزه نامدار گزين       چينچو او را بديدند گردان   

  بگردش گرفتند مردان مرد      از آن خاک برداشت بسترد گرد   

  بشمشير دستش بينداختند      تاختند بگردش ز ھر سو ھمی   

  ھمی زد بيکدست گرز ای شگفت       بدندان گرفت فريدوندرفش   

  بدان گرم خاکش فگندند خوار      سرانجام کارش بکشتند زار   

  

* * *  

  

  زرير پور کيان زادهنبرده        شير نستوربيامد ھمانگاه   

  که آمخته بود از پدر کارزار      بکشتش بسی دشمنان بی شمار   

  به پيش پدر باز شد ايستاد      سرانجام برگشت پيروز و شاد   

  پس شھريار جھان نيوزار      بيامد پس او گزيده سوار   

  به آواز گفت ای گزيده سپاه        بيامد بدان تيره آوردگاه   



  جھان ديده و گرد نيزه گذار      کدامست مرد از شما نامدار   

  ا ھمی ساختندبر افگندنش ر       پيش او تاختند چينسواران   

  چنين آمد و بودش از چرخ برخ      پس انجامش آمد يکی تير چرخ   

  بمرد و برفت اينست فرجام جنگ      بيفتاد از آن شولک خوب رنگ   

  کز ايشان سواری زمانی نخفت      برآمد برين رزم کردن دو ھفت   

  

* * *  

  

  که ھمزمان ھمی تيز تر گشت کار      دو ھفته برآمد برين روزگار   

  سمند بزرگ اندر آورده زير       دلير زريرپيش اندر آمد به   

  نه بينم ھمی روی فرجام جنگ      د برين بر درنگ دو ھفته برار  

  بسی نامداران لشکر تباه       شاه گشتاسببکردند گردان   

  چو گرگ دژ آگاه و درنده شير       زريرکنون اندر آمد ميانتان   

  چين نه  خلخ  ماند نه  آياس نه       که اين گر بدارد زمانی چنين   

  که آيد پديد از ميان سپاه       نامخواهکدامست مرد از شما   

  سپارم بدو لشکر خويش را      مر او را دھم دختر خويش را   

  که ترسيده بد لشکر از سر فراز      سپاھش ندادند پاسخش باز   

   سپھبد جھان پھلوانزرير      پس آنگه درآمد چو گرگ ژيان   

  ھمی کشتشان و ھمی کرد پست    اد چون پيل مست چو شير اندر افت  

  که روز سپيدش ھمی تيره شد     ديد آن چنان تيره شد ارجاسبچو   

  توران زمين و گردان تکينان       چيندگر باره گفت ای بزرگان   

  که بيرون شود پيش آن پيل مست      کدامست مرد از شما چيره دست   

  جادوی پير گرگپليدی سگی        سترگ  بيدرفش بيآمد پس آن   

  افراسياببه بيخ و به بن ھمچو        گفت ای بلند آفتاب ارجاسببه   

  سپر کردم اين جان شيرين پيش    به پيش تو آوردم اين جان خويش   

  بدادش بدو باره خويش و زين      از و شاد شد شاه و کرد آفرين   

  که بر آھنين کوه کردی گذار      ھمان تير ژوبين زھر آبدار   

  پر از خاک روی و پر از گرد چشم    ر ديدش بر آن سھم و خشم چو از دو  

  بزين اندرون گشته چون کوه تل       يل سامبدست اندرش گرز چون   

  ز پنھان ھمی تاخت بر گرد اوی      نيارست رفتش در پيش روی   

  بخون تر شد آن شھرياری تنش      گذاره شد از خسروی جوشنش   

  يغ آن چنان شاھزاده سواردر      بيفتاد او اسپ اندرون شھريار   

  سليحش ھمه پاک بيرون کشيد       پليد بيدرفشفرود آمد آن   

  درفش و نکو افسر پر گھرش    سوی شاه برداشت اسپ و کمرش   

  درفش از بر پيل بگذاشتند      سپاھش ھمه بانگ برداشتند   

  بگرد اندرون ماه گردان نديد       از کوه سر بنگريد گشتاسبچو   

  که شير ژيان آوريدی به زير        زرير خ نبرده برادرم فر  

  مگر کشته شد شاه آزدگان      بيآيد ھمی بانگ شھزادگان   

  که از داغ او دل پر از خون شدست      ببيند کان شاه من چون شدست؟   

  که آمد يکی خون ز ديده چکان      بدين اندرون بود شاه جھان   



  نگھدار تخت و سپاه ترا      بشاه جھان بگفت ماه ترا   

   بکشتند خوارترکانسواران        سوار زريرجھان پھلوان آن   

  مر او را بيفگند و برد آن درفش       بيدرفشسر جادوان جھان   

  خسروی تاج پاشيد خاکبدان       ھمه جامه تا پای بدريد پاک   

   رالھراسبچگويم کنون شاه        را جاماسبچنين گفت داننده   

  ن پير گشته پدرچه گويد بدا      چگونه فرستم فرسته پدر   

  که کشت آن نبرده سوار ترا      چگويم چه کردم نگار ترا   

  زريرکه باز آورد کين فرخ       بلشکر بگفتا کدام است شير   

  پذيرفتن راستان و مھان      پذيرفتم اين از خدای جھان   

  

* * *  

  

پھلوانان بخدی و سران لشکر . جنگ شروع شد و نبرد به منتھای شدت و حدت خود رسيد
 بدست د_وران توران بقتل رسيد و »زرير«شتاسب و اکثر شھزادگان و سپه سا_ر سپاه بلخ گ

آن طوريکه جاماسب پيش گوئی نموده بود تمام واقعات بی کم و کاست بوقوع پيوست و 
تنھا يک نفر برای احراز مقام سپھبدی . روزگار نھايت فhکت بار نصيب بلخ و بلخيان گرديد

  . بود»اسفنديار«آن باقی مانده بود و 

  

  

  آخرين پيکار

  

  که کشته شد آن شاھزاده سوار       اسفنديارپس آگاھی آمد به   

  کنون کين او خواست خواھی ھمی      پدرت از غم او بکاھد ھمی   

  که کند از زمين آھنين کوه را؟      که کشت آن چنين پيل نستوه را   

  رفت پيشبرادرش را داد و خود     درفش و پس لشکر و جای خويش   

  گرفت آن درفت ھمايون بدست      بقلب اندر آمد ميان را ببست   

  ھمه نامداران و ھمتای شاه      برادر بدش پنج زيبای گاه   

  که لشکر شکستن بدی کيش اوی      ھمه ايستادند در پيش اوی   

  که بانگ پدرش آمد از کھسار       اسفندياربدين اندرون بود   

  ھمه مر مرا چون تن و جان من      که ای نامداران و گردان من   

  بجان زرير آن گرامی سوار       اسفندياربدين خدای و گو   

  

 * * *  

  

  پذيره نيايد مرا نره شير       زرير پور نستورمنم گفت   

  که او دارد آن کاويانی درفش       بيدرفشکجا باشد آن جادوی   

  پذيره نيامد مر او را کسی       لشکر بسی تکينانبکشت از   

  ھمی کشت شان بی سر و بيشمار       اسفندياری ديگر گو زوين سو  

   تخمه و پھلوان پور راکيان       را نستور ديد چينچو سا_ر   



  زريرچنان دان که او ھست پور       بگفتند او را که اين شير گير   

  ھمی بد گمانم بدو از نخست       گفتا درست ارجاسبچو بشنيد   

   سوی منش خوانيد ھينھم اکنون       گزين بيدرفشکجا باشد آن   

  گرفته بدست آن درفش بنفش       بيدرفشھم اندر زمان  بيآمد  

  چراغ ھمه لشکر و پور شاه       شاه نستورخراميد تا نزد   

   سوارزريرکه فکنده بدو       گرفته ھمان تيغ زھر آبدار   

  زرير و پور ترکسر جاودان       بکشتند ھر دو بژوبين و تير   

  اسفنديارپس شاه را فرخ       رزار از آن کا پس آگاه کردند  

  سر جادوان چون مر او را بديد      ھمی تاختش تا بديشان رسيد   

  اسفنديارگرفتش ھمان تيغ       نيامد برو تيغ زھر آب دار   

  چنان کز دگر سو برون کرد سر      زدش پھلوانی يکی بر جگر   

  سرش را ز تن نيمه اندر بريد      از آن جادوی زشت بيرون کشيد   

  

 ** *   

  

در روزھای اخير جنگ پريشانی بيشتر به . لشکر بلخ نھايت سراسيمه و پريشان خاطر شد
کسی .  ھمگی کشته و يا زخمی شده بودندًد_وران و شھزادگان تقريبا. نمودلشکر گشتاسب رخ 

نبود که سپه سا_ری قوا را بگيرد جز اسفنديار که با وجود صغر سن در تھور و شجاعت 
اسفنديار درفش کاويانی را گرفت و پيش رفت و پنج نفر از برادران . ه سپاه بودسردار برازند

 پسر زرير »نستور«. خويش را که افراد قابل اطمينان بودند به ھمراه خود وارد نبرد ساخت
 صاحب منصب اعلی مقرر کرد و او ھم بر قصد کين و انتقام ،می ديده بودرا که تعليمات رز

ی از خيمه بيرون برآمد و ميخواست يکبار وارد ميدان نبرد شود و خون پدر بکمال بی صبر
  .خود را با_ی نعش پدر رساند

  

 خودش ًوئی اش بشور آمده، خواست که شخصاچون جدش گشتاسب او را ديد عرق انتقام ج
نستور و اسفنديار يکی از يک سو . وارد ميدان شود اما جاماسب او را از ين کار ممانعت کرد

د تن به تن شروع و ھر دو بمقابل ز دگر سو وارد ميدان شدند و جنگ ھای شديو ديگر ا
 که پھلوان نامدار توران بود ميجنگيدند تا اينکه اسفنديار نيزه بر جگرش زد و او »بيدرفش«

 از اسب فرود آمد و سhح زرير را که اولچه کرده بود از ًاسفنديار فورا. را نقش زمين ساخت
 سپس د_وران سپاه گشتاسب عھد کردند تا آخرين قطره خون که در بدن .جان او بيرون کرد

ارجاسب ديد که از پھلوانان سرکش و خون آشام او کسی . دارند جنگ کنند و از ميدان نروند
در حاليکه از سپاه . نمانده، کارش به ضعف کشيده راه گريز را پيش گرفت و رو به فرار نھاد

ت و شش نامدار سپاه و صاحب منصب نامی به قتل شص و گشتاسب سی ھزار کشته و صد
رسيدند، از سپاه توران صد ھزار کشته شدند که از آن جمله ھشتصد نفر آن از پھلوانان 

  .برجسته بودند

  

  

  مراجعت گشتاسب از بلخ 

  پيروزی بلخيان



  

  سوی گاه باز آمد از رزمگاه       نامبردار فرخنده شاه کی  

  سوی کشور نامور کش سپاه      ه  گفتا که فردا پگانستوربه   

  بزد کوس و لشکر بنه بر نھاد      گزيده سپھبد ھم از بامداد   

  ھمه چيره دل گشته و رزمجوی        باز کردن روی بايران زمين  

  بپور مھين داد فرخ ھمای      چو شاه جھان باز شد باز جای   

  عجم را چنين بود آئين و داد       فرخنده داد نستورپه را به س  

  بکش ھر که يابی به کين پدر       ھمی برگذر خلخ و آياسبه   

  سپه را ھمه يکسره بار داد       تاج بر سر نھاد کئيینسشت و   

  سپه را ھمی کردش آراسته      در گنج بکشاد و ز خواسته   

  بگاه شھنشاھی اندر نشست      خراميد بر گاه و باره ببست   

  وختندبرو عود ھندی ھمی س        بفرمود تا آذر افروختند   

  ھمه ھيزمش عود و عنبرش خاک      زمينش بکردند از زر پاک   

   نام کردگشتاسبپسش خوان       ھمه کار ھا را به اندام کرد   

   را موبدش جاماسبنھادند         بفرمود تا بر در گنبدش   

  که مان بر ھمه کام پيروز کرد      شبان سيه تيره مان روز کرد   

  که داند چنين جز جھان آفرين       و ما بافرين ارجاسببنفرين شد   

  گريتی به آذرپرستان دھيد      چو پيروزی شاھتان بشنويد   

 

  


