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آغاز جنگ آريانا و توران
ترتيب لشکر گشتاسب و ارجاسب
پيش گوئی جاماسب
قتل امرأ و شھزادگان گشتاسب و فاتح بلخ اسفنديار در بند
جنگ ميان دولت باختر و توران زمين در شرف وقوع است .گشتاسب و ارجاسب لشکر ھای
خو را سام ميبينند و آنھا را ترتيب ميدھند و تقسيم مينمايند .جنگ در ميگيرد ،سپھبد جوان و
کار آگاه »زرير« و پسرش »نستور« و تمام سران و بستگان گشتاسب شاه در ين جنگ شامل
ھستند و خود شاه ھمه را قيادت ميکند .پادشاه بيرق سه رنگ »سرخ ،سبز و بنفش« به آنھا
ميدھد.
شاه توران ارجاسب سپاه خود را معاينه ميکند .صد ھزار سوار به »بيدرفش« پھلوان نامی
قوای توران و صد ھزار مرد جنگی به »نامجو« ميدھد و صد ھزار سوار ديگر برای خود
اختصاص داده و جنگ شروع ميشود .ولی طوريکه جاماسب وزير دانشمند بلخی پيش گوئی
کرده بود ھمه دالوران بلخ و جميع شاھزادگان کشته ميشوند ولی در اثر دخالت اسفنديار
باالخره سپاه بلخ فاتح ميشود .شاه به پايتخت خود بلخ مراجعت ميکند و در اثر سعايت
درباريان پسر خود را بندی ميکند .در حبس می اندازد و خودش برای تبليغ امور مذھبی به
سيستان ميرود و بلخ را خالی ميگذارد.

ترتيب لشکر گشتاسب و ارجاسب
چو جاماسب گفتش سپيده دميد
از آنجا خراميد تا رزمگاه
سپاھيست ای شھريار زمين
بنزديکی ما فرود آمدند
پس آزاد گشتاسب شاه دلير

فروغ ستاره شده ناپديد
فرود آوريد آن گزيده سپاه
که ھرگز چنان نامد از ترک و چين
بکوه و در و دشت خيمه زدند
سپھبدش را خواند فرخ زرير

درفشی بدو داد و گفتا بتاز
سپھبد بشد لشکرش راست کرد
بدادش جھاندار پنجه ھزار
بدو داد يکدست از آن لشکرش
به پور گرامی سپرد آن سپاه
کجا شاه شيدسپ خواندش نام
چو پنجه ھزار از سوار دلير
پس پشت لشکر به نستور داد
چو لشکر بياراست بر شد بکوه
نشسته بر آن خوب تا بنده گاه

بيارای پيالن و لشکر بساز
ھمه رزم ساالر چين خواست کرد
سوار گزيده به اسفنديار
که شيری دلش بود و پيلی برش
که فرزند او بود و ھمتای شاه
سرافراز و گردن کش و شادکام
سپھبدش را داد فرخ زرير
چراغ سپھدار فرخ نژاد
غمی گشته از رنج و گشته ستوه
ھمی کرد از آنجا به لشکر نگاه

جنگ ميان گشتاسب شاه باختر و شاه تورانی ،ارجاسب ،نزديک است .لشکر گشتاسب که
نظير آنرا از حيث تعداد و تجھيزات چشم روزگار نديده بود ،به کوه و دشت و بيابان خيمه
زدند .سپھدار لشکر بخدی »زرير« بود و سرعسکر سپاه »اسفنديار« .پنجاه ھزار سوار جرار
به زرير و پنجاه ھزار دشمن گداز به اسفنديار داد و پنجا ھزار سوار به »شيدسپ« پسر ديگر
شاه داده و »نستور« سپھبد فرخ نژاد را در پشت لشکر موظف ساخت .بدين سان گشتاسب
ترتيبات لشکری بلخ را آماده ساخت.
پس ارجاسب شاه سواران چين
جدا کرد از آن خلخی صد ھزار
فرستاد شان بر سوی بيدرفش
بدو داد يکدست از آن لشکرش
دگر دست را داد بر گرگسار
ميانگاه لشکرش را ھمچنين
بدادش بدان جادوی خويش کام
خود و صد ھزاران سوار گزين
نگاھش ھمی داشت پشت سپاه
پسر داشتش يک گرانمايه مرد
سوار گرانمايه نامش کھرم
مر آن پور خود را نگھدار کرد
چو اندر گذشت آن شب و گشت روز
بزين بر نشستند ھر دو سپاه
چو از کوه ديد آن شه با فرين
سيه رنگ بھزاد را پيش خواست

بياراست لشکرش را ھمچنين
جھان آزموده نبرد و سوار
که کوس مھی داشت و زرين درفش
که شير يله نامدی ھم برش
بدادش سوار گزين صد ھزار
سپاھی بياراست خوب و گزين
کجا نامخوا ست از دليرانش نام
نموده ھمه در جھان دست کين
ھمی کرد ھر سو به لشکر نگاه
جھان ديده و سر فراز نبرد
رسيده بسی بر سرش سرد و گرم
بدان لشکر آرائی ساالر کرد
بتابيد خورشيد گيتی فروز
ھمی ديد از آن کوه گشتاسب شاه
که اندر نشستند گردان بزين
تو گفتی که بيستون است راست

ارجاسب شاه توران ھمچنين قشون خود را ترتيب و تنظيم نموده ،سپاه خلخی را جدا نموده و
تحت اداره »بيدرفش« قرار داد .صد ھزار مرد جنگی ديگر را تحت نظام به »گرگسار« سپرد
و راست و چپ سپاه را به آنھا تفويض کرد .قلب سپاه را به »نامخوا« تفويض کرد و آنگاه
خودش و پسرش با صد سوار انتخابی پيشداری لشکر را گرفت.

شروع جنگ
نستور ،اردشير شيدسپ ،گرامی ،نيوزار ،زرير و تمام لشکر گشتاسب کشته شدند
چو ھر دو برو بر فرود آمدند
چو صفھای گردان بيارستند
بکردند يک تير باران نخست
بيامد نخست آن سوار ھژير
بيامد يکی ناوکش بر ميان
به پيش اندر آمد بدست اندرا
غريوی برآورد بر سان شير
ابرکين آن شاھزاده سوار
بھنگامۀ بازگشتن ز جنگ
بيامد يکی تيرش اندر قفا
دريغ آن نبرده گرانمايه گرد
بيامد پسش باز شيدسپ شاه
يکی باره ای بر نشسته چو نيل
به آوردگه رفت و نيزه بگاشت
بگفتا کدامست کھرم سترگ
بيامد يکی ديو و گفتا منم
به نيزه بگشتند ھر دو چو باد
ز اسب اندر آورد و ببريد سرش
ھمی گشت در پيش گردان چين
بيامد سواری برون از سپاه
نبرده سواری گراميش نام
به پيش صف چينيان ايستاد
کدامست گفت از شما شير دل
برفت آنزمان پيش او نام خواست
بگشتند ھر دو سوار ھژير
گرامی خراميد با خشم نيز
ميان صف دشمن اندر فتاد
بدان شورش اندر ميان سپاه
گرامی بديد آن درفش چو نيل
فرود آمد و بر گرفتش ز خاک
چو او را بديدند گردان چين
از آن خاک برداشت بسترد گرد
بگردش ز ھر سو ھمی تاختند

بر پيل بر نای روئين زدند
يالن ھم نبردان ھمی خواستند
بسان تگرگ بھاران درست
پس شھريار جھان اردشير
تن پاکش آلوده در خون تپان
به زھر آب داده يکی خنجرا
که آورد خواھد دمان گور زير
بکشت از سواران دشمن ھزار
که روی زمين کرده بد رنگ رنگ
بيفتاد آن شاھزاده ز پا
که نا ديده او را پدر خود بمرد
که تابنده بد روی او ھمچو ماه
بتگ ھمچو آھو بتن ھمچو پيل
چو لختی بگرديد و باره بداشت
کجا پيکرش پيکر ببر و گرگ
که با گرسنه شير دندان زنم
بزن ترک را نيزۀ شاھزاد
بخاک اندر افگند زرين کمرش
بسان يکی کوه بر پشت زين
پس ھم جاماسب دستور شاه
بمانندۀ پور دستان سام
خداوند دادار را کرد ياد
که آيد سوی نيزۀ جان گسل
بران اسب گفتی که کوھست راست
بگرز و به نيزه به شمشير و تير
دل از کينۀ خستگان پر ستيز
پس از دامن کوه برخاست باد
از آن زخم شمشير و گرد سپاه
که افگنده بودند از پشت پيل
بيفشاند از و خاک و بسترد پاک
که آن نيزۀ نامدار گزين
بگردش گرفتند مردان مرد
بشمشير دستش بينداختند

ھمی زد بيکدست گرز ای شگفت
بدان گرم خاکش فگندند خوار

درفش فريدون بدندان گرفت
سرانجام کارش بکشتند زار
***

نبرده کيان زاده پور زرير
که آمخته بود از پدر کارزار
به پيش پدر باز شد ايستاد
پس شھريار جھان نيوزار
به آواز گفت ای گزيده سپاه
جھان ديده و گرد نيزه گذار
بر افگندنش را ھمی ساختند
چنين آمد و بودش از چرخ برخ
بمرد و برفت اينست فرجام جنگ
کز ايشان سواری زمانی نخفت

بيامد ھمانگاه نستور شير
بکشتش بسی دشمنان بی شمار
سرانجام برگشت پيروز و شاد
بيامد پس او گزيده سوار
بيامد بدان تيره آوردگاه
کدامست مرد از شما نامدار
سواران چين پيش او تاختند
پس انجامش آمد يکی تير چرخ
بيفتاد از آن شولک خوب رنگ
برآمد برين رزم کردن دو ھفت
***
دو ھفته برآمد برين روزگار
به پيش اندر آمد زرير دلير
دو ھفته برارد برين بر درنگ
بکردند گردان گشتاسب شاه
کنون اندر آمد ميانتان زرير
که اين گر بدارد زمانی چنين
کدامست مرد از شما نامخواه
مر او را دھم دختر خويش را
سپاھش ندادند پاسخ باز
پس آنگه درآمد چو گرگ ژيان
چو شير اندر افتاد و چون پيل مست
چو ارجاسب ديد آن چنان خيره شد
دگر باره گفت ای بزرگان چين
کدامست مرد از شما چيره دست
بيآمد پس آن بيدرفش سترگ
به ارجاسب گفت ای بلند آفتاب
به پيش تو آوردم اين جان خويش
از و شاد شد شاه و کرد آفرين
ھمان تيز ژوبين زھر آبدار
چو از دور ديدش بر آن سھم و خشم
بدست اندرش گرز چون سام يل
نيارست رفتنش در پيش روی

که ھزمان ھمی تيز تر گشت کار
سمند بزرگ اندر آورده زير
نه بينم ھمی روی فرجام جنگ
بسی نامداران لشکر تباه
چو گرگ دژ آگاه و درنده شير
نه آياس ماند نه خلخ نه چين
که آيد پديد از ميان سپاه
سپارم بدو لشکر خويش را
که ترسيده بد لشکر از سر فراز
زرير سپھبد جھان پھلوان
ھمی کشتشان و ھمی کرد پست
که روز سپيدش ھمی تيره شد
تگينان و گردان توران زمين
که بيرون شود پيش آن پيل مست
پليدی سگی جادوی پير گرگ
به بيخ و به بن ھمچو افراسياب
سپر کردم اين جان شيرين بپيش
بدادش بدو بارۀ خويش و زين
که بر آھنين کوه کردی گذار
پر از خاک روی و پر از گرد چشم
بزين اندرون گشته چون کوه تل
ز پنھان ھمی تاخت بر گرد اوی

بخون تر شد آن شھرياری تنش
دريغ آن چنان شاھزاده سوار
سليحش ھمه پاک بيرون کشيد
درفش و نکو افسر پر گھرش
درفش از بر پيل بگذاشتند
بگرد اندرون ماه گردان نديد
که شير ژيان آوريدی به زير
مگر کشته شد شاه آزادگان
که از داغ او دل پر از خون شدست
که آمد يکی خون ز ديده چکان
نگھدار تخت و سپاه ترا
سواران ترکان بکشتند خوار
مر او را بيفگند و برد آن درفش
بدان خسروی تاج پاشيد خاک
چگويم کنون شاه لھراسب را
چه گويد بدان پير گشته پدر
که کشت آن نبرده سوار ترا
که باز آورد کين فرخ زرير
پذيرفتن راستان و مھان

گذاره شد از خسروی جوشنش
بيفتاد از اسپ اندرون شھريار
فرود آمد آن بيدرفش پليد
سوی شاه برداشت اسپ و کمرش
سپاھش ھمه بانگ برداشتند
چو گشتاسب از کوه سر بنگريد
نبرده برادرم فرخ زرير
نيامد ھمی بانگ شھزادگان
ببينيد کان شاه من چون شدست؟
بدين اندرون بود شاه جھان
بشاه جھان بگفت ماه ترا
جھان پھلوان آن زرير سوار
سر جادوان جھان بيدرفش
ھمه جامه تا پای بدريد پاک
چنين گفت داننده جاماسب را
چگونه فرستم فرشته بدر
چگويم چه کردم نگار ترا
به لشکر بگفتا کدام است شير
پذيرفتم اين از خدای جھان
***

جنگ شروع شد و نبرد به منتھای شدت و حدت خود رسيد .پھلوانان بخدی و سران لشکر
گشتاسب و اکثر شھزادگان و سپه ساالر سپاه بلخ »زرير« بدست دالوران توران بقتل رسيد و
آن طوريکه جاماسب پيش گوئی نموده بود تمام واقعات بی کم و کاست بوقوع پيوست و
روزگار نھايت فالکت بار نصيب بلخ و بلخيان گرديد .تنھا يک نفر برای احراز مقام سپھبدی
باقی مانده بود و آن »اسفنديار« بود.

آخرين پيکار
پس آگاھی آمد به اسفنديار
پدرت از غم او بکاھد ھمی
که کشت آن چنين پيل نستوه را
درفش و پس لشکر و جای خويش
بقلب اندر آمد ميان را ببست
برادر بدش پنج زيبای گاه
ھمه ايستادند در پيش اوی
بدين اندرون بود اسفنديار
که ای نامداران و گردان من

که کشته شد آن شاھزاده سوار
کنون کين او خواست خواھی ھمی
که کند از زمين آھنين کوه را
برادرش را داد و خود رفت پيش
گرفت آن درفش ھمايون بدست
ھمه نامداران و ھمتای شاه
که لشکر شکستن بدی کيش اوی
که بانگ پدر آمد از کھسار
ھمه مر مرا چون تن و جان من

بجان زرير آن گرامی سوار

بدين خدای و گو اسفنديار
***

پذيره نيايد مرا نره شير
که او دارد آن کاويانی درفش
پذيره نيامد مر او را کسی
ھمی کشت شان بی سر و بيشمار
کيان تخمه و پھلوان پور را
چنان دان که او ھست پور زرير
ھمی بد گمانم بدو از نخست
ھم اکنون سوی منش خوانيد ھين
گرفته بدست آن درفش بنفش
چراغ ھمه لشکر و پور شاه
که افکنده بد زو زرير سوار
سر جادوان ترک و پور زرير
پسر شاه را فرخ اسفنديار
سر جادوان چون مر او را بديد
گرفتش ھمان تيغ اسفنديار
چنان کز دگر سو برون کرد سر
سرش را ز تن نيمه اندر بريد

منم گفت نستور پور زرير
کجا باشد آن جادوی بيدرفش
بکشت از تگينان لشکر بسی
وزين سوی ديگر گو اسفنديار
چو ساالر چين ديد نستور را
بگفتند او را که اين شير گير
چو بشنيد ارجاسب گفتا درست
کجا باشد آن بيدرفش گزين
بيآمد ھم اندر زمان بيدرفش
خراميد تا نزد نستور شاه
گرفته ھمان تيغ زھر آبدار
بگشتند ھر دو بژوبين و تير
پس آگاه کردند از آن کارزار
ھمی تاختش تا بديشان رسيد
نيامد برو تيغ زھر آب دار
زدش پھلوانی يکی بر جگر
از آن جادوی زشت بيرون کشيد
***

لشکر بلخ نھايت سراسيمه و پريشان خاطر شد .در روزھای اخير جنگ پريشانی بيشتر به
لشکر گشتاسب رخ نمود .دالوران و شھزادگان تقريبا ً ھمگی کشته و يا زخمی شده بودند .کسی
نبود که سپه ساالری قوا را بگيرد جز اسفنديار که با وجود صغر سن در تھور و شجاعت
سردار برازنده سپاه بود .اسفنديار درفش کاويانی را گرفت و پيش رفت و پنج نفر از برادران
خويش را که افراد قابل اطمينان بودند به ھمراه خود وارد نبرد ساخت» .نستور« پسر زرير
را که تعليمات نظامی ديده بود ،صاحب منصب اعلی مقرر کرد و او ھم بر قصد کين و انتقام
خون پدر بکمال بی صبری از خيمه بيرون برآمد و ميخواست يکبار وارد ميدان نبرد شود و
خود را باالی نعش پدر رساند.
چون جدش گشتاسب او را ديد عرق انتقام جوئی اش بشور آمده ،خواست که شخصا ً خودش
وارد ميدان شود اما جاماسب او را از ين کار ممانعت کرد .نستور و اسفنديار يکی از يک سو
و ديگر از دگر سو وارد ميدان شدند و جنگ ھای شديد تن به تن شروع و ھر دو بمقابل
»بيدرفش« که پھلوان نامدار توران بود ،ميجنگيدند تا اينکه اسفنديار نيزه بر جگرش زد و او
را نقش زمين ساخت .اسفنديار فوراً از اسب فرود آمد و سالح زرير را که اولچه کرده بود از
جان او بيرون کرد .سپس دالوران سپاه گشتاسب عھد کردند تا آخرين قطره خون که در بدن

دارند جنگ کنند و از ميدان نروند .ارجاسب ديد که از پھلوانان سرکش و خون آشام او کسی
نمانده ،کارش به ضعف کشيده راه گريز را پيش گرفت و رو به فرار نھاد .در حاليکه از سپاه
گشتاسب سی ھزار کشته و صد و شصت و شش نامدار سپاه و صاحب منصب نامی به قتل
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
کی نامبردار فرخنده شاه
به نستور گفتا که فردا پگاه
گزيده سپھبد ھم از بامداد
بايران زمين باز کردن روی
چو شاه جھان باز شد باز جای
سپه را به نستور فرخنده داد
به آياس و خلخ ھمی برگذر
نسشت و کئيی تاج بر سر نھاد
در گنج بکشاد و ز خواسته
خراميد بر گاه و باره ببست
بفرمود تا آذر افروختند
زمينش بکردند از زر پاک
ھمه کار ھا را به اندام کرد
بفرمود تا بر در گنبدش
شبان سيه تيره مان روز کرد
بنفرين شد ارجاسب و ما بافرين
چو پيروزی شاھتان بشنويد
چو آگاه شد قيصر آن شاه روم
فرسته فرستاد با خواسته
شه بربرستان و شاھان ھند
گو نامبردار بر روزگار
ز پيش اندر آمد گو اسفنديار
نھاده بسر بر کيانی کاله
چو شاه جھان روی او را بديد
بخنديد و گفت ای يل اسفنديار
يل تيغ زن گفت فرمان تراست
کی نامور تاج زرينش داد
درفشی بدو داد و گنج و سپاه
بدو گفت پايت بزين اندر آر
از آن شھر ھا بت پرستان بکش

سوی گاه باز آمد از رزمگاه
سوی کشور نامور کش سپاه
بزد کوس و لشکر بنه بر نھاد
ھمه چيره دل گشته و رزمجوی
بپور مھين داد فرخ ھمای
عجم را چنين بود آئين و داد
بکش ھر که يابی به کين پدر
سپه را ھمه يکسره بار داد
سپه را ھمی کردش آراسته
بگاه شھنشاھی اندر نشست
برو عود ھندی ھمی سوختند
ھمه ھيزمش عود و عنبرش خاک
پسش خوان گشتاسب نام کرد
نھادند جاماسب را موبدش
که مان بر ھمه کام پيروز کرد
که داند چنين جز جھان آفرين
گريتی به آذرپرستان دھيد
که فرخ شد آن شاه و ارجاسب شوم
غالمان و اسپان آراسته
گزينش بدادند و شاھان سند
نشسته به تخت کئی نامدار
بدست اندرون گرزه گاوسار
بزير کالھش ھمی تافت ماه
ز جان و جھانش بدل برگزيد
ھمی آرزو نايدت کارزار
که تو شھرياری و کيھان تراست
در گنج ھا را برو بر گشاد
ھنوزت نشد گفت ھنگام گاه
ھمه کشوران را به دين اندر آر
پس آتشکده کن بھر جا بھش

بروم و بھندوستان بر بگشت
شه روم و ھندوستان و يمن
مرين دين به را بياراستند
گزارش ھمی کرد اسفنديار
چو آگه شدند از نکو دين اوی
بتان از سحرگاه ميسوختند
ھمه نامه کردند زی شھريار
بياد تو ھستيم و خواھيم زند
چو آن نامۀ شھرياران بخواند
فرستاد زندی بھر کشوری
بفرمود تا نامور پھلوان
بھر جای کانشاه بنھاد روی
چو گيتی ھمه راست شد بر پدرش
کئی وار بنشست بر تختگاه
برادرش را خواند فرشيد ورد
بود داد دينار و گوھر بسی
چو يک چند گاھی برآمد برين
فرسته فرستاد نزد پدر
جھان پاک کردم بفر خدای
فروزنده گيتی بسان بھشت

ز دريا و تاريکی اندر گذشت
ھمه نامه کردند زی پيلتن
از ين دين گزارش ھمی خواستند
به فرمان يزدان پروردگار
گرفتند از و راه و آئين اوی
بجای بت آتش برافروختند
که ما دين گرفتيم از اسفنديار
فرستد بما شھريار بلند
نشست از بر گاه و ياران بخواند
بھر نامدار و بھر مھتری
ھمی گشت بر چار گوشۀ جھان
نيآمد کس اندر برش جنگجوی
کشاد از ميان باز زرين کمرش
بياسود يک چند خود با سپاه
سپاھی برون کرد مردان مرد
خراسان بدو داد و کردش کسی
جھان ويژه گشته برو پاک دين
که ای نامور شاه پيروزگر
بکشور پراگنده سايۀ ھمای
جھان گشته آباد و ھر جای کشت

گشتاسب شاه با اينکه در برخورد اول با ارجاسب شاه تورانی بسی کشته داد با کر و فر زياد
به ميھن خود باختر مراجعت کرد و سرراست به بلخ وارد شد .اول از ھمه به آتشگاه »برزين
مھر« بلخ رفته آئين نيايش بجا آورد ،آتش را برافروخت ،آتشکده را پاک کرد و فرمان داد تا
زمين اينجا را خشت طال فرش کنند و عوض ھيزم عود ھندی برافروزند .اين عمل را »خوان
گشتاسپی« نام نھاد و در مدخل آن حجره ئی برای جاماسب ،دانای بلخ بساخت و او را افتخار
لقب سر خازن »برزين مھر« اعطا نمود .آنگاه به کاخ شھنشاھی که نزديک آتشگاه بود
مراجعت کرد و اولين کارش سررشتۀ امور سپاه بود .چون سپه ساالر او زرير پسر شاه در
جنگ کشته شده بود ،فرزند او »نستور« را بجايش نشاند و به سپاه پول و بخشش زياد داد .به
ارجاسب شاه توران نفرين زياد کرد و آنگاه خبر فتح خود را با نامه و بيان به اطالع تمام
شاھان به کشور بربرستان و ھند و روم و يمن فرستاد و آنگاه رو به اسفنديار کرد و فتحی را
که به ضرب شمشير او حاصل نموده بود با او تبريک گفت و عالوه کرد که با اين کارزار
سزاوار ديھيم پادشاھی نميشوی و دريافت اعالن وليعھدی بسيار دور است .اين جا احساسات
درونی گشتاسب شاه نسبت به اسفنديار معلوم ميشود و معلوم ميگردد که شاه نسبت به او نظر
خوش ندارد .باری به ظاھر او را تشويق به مسافرت مينمايد و ميگويد که حاال بايد به چھار
کنج جھان سفر نمائی و برای ترويج دين يزدانی کوشش کنی و به روم و ھندوستان و
بربرستان و يمن روی و ببرادرت »فرشيدورد« درفش و سپاه ميدھم و خراسان را بر او
عرضه ميدارم .اسفنديار بحکم پادشاھی گردن نھاد و نامه ھا گرفت ،مردم جھان را به دين
يزدانی دعوت کرد و بسا شاھان گيتی دعوت او را پذيرفتند .آنگاه به پدر خود نامه نوشت و

گفت جھان و ھمه به فر خداوندی آئين راستی و روشنی را قبول نموده و اميد ميکنم که ديار ما
بلخ بامی چون بھشت زيبا و خوش آيند باشد.

بدگمانی گشتاسپ به اسفنديار
بندی شدن اسفنديار
يکی روز بنشست گو شھريار
يکی سرکشی بود نامش گرزم
بدل کين ھميداشت ز اسفنديار
شنيدم که گشتاسب را خويش بود

و رامش ھمی کرد با چند يار
گوی نامبردار فرسوده رزم
ندانم چه سان بود آغاز کار
پسر را ھميشه بد انديش بود

اين »گرزم« که از نديمان و خويشان شاه بود با اسفنديار پسر شاه کينه ميورزيد و خبرکشی
ميکرد و در دربار شاھی علنا ً از شھزاده بدگوئی ميکرد .روزی به شاه گفت که شاھزاده خيال
پادشاھی بسر دارد و ميخواھد او را بردارد و خود تاج شاھنشاھی بر سر نھد.
ھم آنگه يکی دست بر دست زد
رھی کز خداوند ره بر کشيد

چو دشمن بود گفت فرزند بود
از اندازه پس سرش بايد بريد

شاه که نسبت به فرزند خود اصالً و ذاتا دل خوش نداشت و احساسات او را حين فتح بلخ
مشاھده نموديم تحت تأثير اين مرد شرير واقع شد .فردا صبح وزير دانشمند جاماسب را
بخواند.
بخواند آن جھان ديده جاماسب را

که دستور بد شاه گشتاسب را

و گفت که وی را بگيرد و بياورد .در اين فرصت اسفنديار مشغول شکار بود .ھمين که
جاماسب را از دور ديد ،دلش آگاه شد که پدرش چرا وی را ميطلبد  ،غرض در ميان است تا
اينکه جاماسب نزديک رسيد و شھزاده را از کم و کيف آگاه ساخت .اسفنديار چھار پسر داشت.
ايشان را احضار کرد .يکی بھمن ،يکی مھرنوش ،ديگر آذر افروز و چھارمی نوش آذر .آنھا
را گفت که پدرم مرا احضار کرده و غرضی در بين است .شما ميدانيد که من ابداً فکر سوئی
ندارم .حاال چکنم؟ بروم يا نروم؟ باالخره حاضر شد که با جاماسب وزير نزد پدر خود برود.
گفت ،زيرا او پادشاه است و من غالم و خدمتگار او ميباشم .چون بدربار رسيد گشتاسب غل
زنجير خواسته حکم کرد تا شانه و بازوی وی را ببندند و او را به کھستان دور از اجتماع
مردم نگھدارند.
به پيش آوريد آھنگران
ز سر تا بپايش ببستند سخت
نھادند زنجير بر دست و پای
چنانش ببستند پای استوار

غل و بند و زنجير ھای گران
چنان چون بود مردم شور بخت
به پيش جھاندار کيھان خدای
که ھر کس ھميديد بگريست زار

فرستاد سوی دژ گنبدان

گرفته پس و پيش اسپھبدان

سپس آھنگران را خواسته سراپای او را زنجير پيچ نمودند و به محبس »گنبدان دژ« فرستادند.

رفتن گشتاسب به زابلستان مھمانی برای دو سال
استقبال گشتاسبف آگاھی مردم از بندی گری اسفنديار
روگردانی مردم از گشتاسب
بآمد بسی روزگاران بروی
که آنجا کند زند اوستا روا
چو آنجا رسيد آن گرانمايه شاه
شه نيمروز آنکه رستمش نام
ابا پير دستان که بودش پدر
براه آوريدند رامشگران
بشادی پذيره شدندش به راه
به زابلش بردند جھان خويش
از و زند و اوستا بياموختند
برآمد برين مھمانی دو سال
بھر جا کجا شھرياران بودند
که او پھلوان جھان را ببست
به زابلستان شد به پيغمبری
بگشتند يکسر ز فرمان اوی
به پيش گو اسفنديار آمدند
مر او را برماش ھمی داشتند

که خسرو سوی سيستان کرد روی
کند موبدان را بدان بر گوا
پذيره شدش پھلوان و سپاه
سوار جھان ديده ھمرای سام
ابا مھتران و گزينان دھر
ابا رودھا از کران تا کران
از آن شادمان گشت فرخنده شاه
ھمه بنده وار ايستادند پيش
نشستند و آتش برافروختند
ھميخورد گشتاسب با پور زال
چو از کار گشتاسب آگه شدند
تن پيلوارش به آھن بخست
که نفرين کند بر بت آذری
بھم بر شکستند پيمان اوی
کيان زادگان زار و خوار آمدند
بزندانش تنھا نه بگذاشتند

خبر شدن ارجاسب از بندی گری اسفنديار
خالی شدن بلخ
پس آگاھی آمد بساالر چين
برآشفت خسرو با اسفنديار
خود از بلخ زی زابلستان کشيد
بزابل نشستند مھمان زال
مگر ھفتصد مرد آتش پرست
جز ايشان ببلخ اندرون نيست کس
مگر پاسبانان کاخ ھمای
مھان را ھمه خواند شاه چگل

که ماه از کمان آمد اندر کمين
سوی گنبدان دژ فرستاد خوار
به مھمانی پور دستان کشيد
بدين روزگاران برامد دو سال
ھمه پيش آذر برآورده دست
از آن نامداران ھمين است بس
ھال زود برخيز و چندين مپای
ابر جنگ لھراسب شان داد دل

بدانيد گفتا که گشتاسب شاه
بزابل نشستست با لشکرش
پسر آن گرانمايه اسفنديار
يکی جادوئی بود نامش ستوه
پژوھندۀ راز پيمود راه
نميداند او شاه گشتاسب را
تھی ديد بلخ از گو اسفنديار
بشد ھمچنان پيش خاقان بگفت
که گشتاسب رفتست و لشکر ھمه
جز آذرستان نديدم کسی
سراسر سخن پيش مھتر بگفت
چو ارجاسب آگاه شد شاد شد
برفتند گردان لشکر ھمه
چو گرد آمدش خلخی سه ھزار
به آواز خسرو نھادند گوش

سوی سيستان رفت خود با سپاه
سواری نه اندر ھمه کشورش
به بند گران اندرست استوار
گذارنده نھفته پژوه
ببلخ گزين شد سوی کاخ شاه
پرستندگان ديد لھراسب را
ز شادی رخش تازه شد چون بھار
برخ پيش او مر زمين را برفت
تھی کرده از مرد کشور ھمه
بگشتم ببلخ اندرون من بسی
چنان چون بدانست اندر نھفت
از اندوه ديرينه آزاد شد
به کوه و بيابان و جای رمه
گزيده سواران نيزه گذار
سپردند او را ھمه ھوش و نوش

در ين وقت گشتاسب به ظاھر مصروف تبليغ مذھبی به »نيمروز« و سيستان رفته بود و از
طرف رستم امير نيمروز با ساز و آواز رامشگران استقبال ميشد .تمام مھتران و ملکان و
بزرگان زابل و نيمروز پيشد ار او برآمده و فوق العاده اظھار فدويت مينمودند .مردم در اول
خيلی گرم مصروف مھمان نوازی بودند ليکن چون کم کم خبر توقيف اسفنديار منتشر شد ،دل
شان از شاه سرد شد و دسته دسته بجانب »گنبدان دژ« رو آوردند تا از شاھزاده ديدن نمايند و
مراتب دوستی خود را اظھار نمايند.
در اين زمان بلخ خالی شده و حالت افسرده بخود گرفته بود و جز ھفت صد تن آذرستان به
دور لھراسب شاه معتکف و منزوی در آتشگاه »برزين مھر« کس ديگر در شھر نبود .در اين
وقت يکی از جاسوسان به ارجاسب شاه توران خبر برد که گشتاسب دو سال است که بظاھر
بغرض تبليغ امور مذھبی به سيستان و زابل و نيمروز رفته و مصروف مھمانی خوردن است
و پيش از اينکه بدان سمت حرکت کند ،پسر خود اسفنديار را زنجير بند و حبس نمود .اين
ھمان شھزاده است که فتح بلخ و شکست تورانيان و ناکامی ارجاسب بضرب شمشير او
صورت گرفته است .از اين سعايت مردم ھمه از شاه ناراضی شدند و بلخ پايتخت مملکت
آھسته آھسته خالی شد و ارجاسب از اين خبر نھايت خوش شد و برای گرفتن انتقام از بلخ و
گشتاسب و اسفنديار به حرکت آمد.

١٠
کشته شدن لھراسب در آتشکدۀ
»مھر برزين« يا »نوش آذر« در بلخ
بلخ در حال اضطراب و بيقراری است .شاه جوان  ،گشتاسپ بطرف سيستان رفته تا تبليغ آئين
يزدانی را بجا آرد .در بلخ شاه سابق پير و زمين گير و با عدۀ موبد و موبدان در آتشکدۀ »مھر
برزين« معتکف شده و مشغول عبادت است .در ين وقت پسر کارآگاه گشتاسپ در اثر سؤظنی
که بين شاه و شھزاده پيدا شده بود ،در محبس »گنبدان دژ« سخت محبوس گرفت .حملۀ
ارجاسب با شدتی ھر چه تمامتر ميرسد .لھراسب سالح ميگيرد و ھزار مرد از کوچه و بازار
ھای بلخ جمع ميکند و بسيار مردانه با سپاه توران ميجنگد و آخر تورانيان غلبه مييابند و
لھراسب شاھنشاه پير و متدين را تا آتشکدۀ »مھر برزين« با ھشتاد تن ديگر از موبدان شھر
سر ميبرند.

آمدن لشکر ارجاسپ بسوی بلخ
کنون رزم ارجاسب را نو کنم
چو ارجاسبی آگه شد از کار شاه
بفرمود تا کھرم تيغ زن
که ارجاسب را پور مھتر پسر
بدو گفت بگزين ز لشکر سوار
از ايدر برو تازيان تا ببلخ
مگر تا کرا يابی از دشمنان
سرانشان ببر خانھاشان بسوز
از ايوان گشتاسب بايد که دود
اگر بند بر پای اسفنديار
ھم آنکه سرش را ز تن باز کن
بدو گفت کھرم که فرمان کنم
من اکنون ز خلخ باندک زمان

بطبع روان باغ بيخو کنم
که رفت او سوی سيستان با سپاه
برو پيش ساالر چين انجمن
بخورشيد تابان برآورد سر
ز گردان شايستۀ کارزار
که از بلخ شد روز ما تار و تلخ
ز آتش پرستان و ھريمنان
بر ايشان شب آور درخشنده روز
زبانه برآرد بچرخ کبود
ببينی سر آور بر او روزگار
ز نام تو گيتی پر آواز کن
بگفتار تو جان گروگان کنم
دمادم بيايم پس اندر دمان

بخوانم سپاه پراگنده را
چو خورشيد تيغ از ميان بر کشيد
بگرد آمدش خلخی صد ھزار
چو ترکان رسيدند نزديک بلخ
ز کھرم چو لھراسپ آگاه شد
بيزدان چنين گفت کای کردگار
توانا و دانا و بخشنده ای
نگھدار دين و تن و توش من
که من بنده در دست ايشان تباه
بگيتی درون کم مکن نام من
به بلخ اندرون نامداری نبود
بيامد ز بازار مرد ھزار
چو توران سپاه اندر آمد به تنگ
ز جای پرستش به آوردگاه
به پيری بغريد چون پيل مست
بھر جملۀ جادوئی زان سران
ھمی گفت ھر کس که اين نامدار
بھر سو که باره برانگيختی
ھر آن کس که آواز او يافتی

بر افشانم اين گنج آگنده را
شب تيره زو دامن اندر کشيد
گزيده سواران خنجرگذار
گشاده زبانھا بگفتار تلخ
غمی گشت و با رنج ھمراه شد
توئی برتر از گردش روزگار
خداوند خورشيد رخشنده ای
ھمان نيز بينا دل و ھوش من
نکردم نه از بيم فرياد خواه
به خنجر مياور سرانجام من
به زان گرزداران سواری نبود
چنان چون نه زيبندۀ کارزار
بپوشيد لھراسپ خفتان جنگ
بشد بر نھاد آن کيانی کاله
يکی گرزۀ گاو پيکر بدست
زمين را سپردی بگرز گران
ندارد مگر زخم اسفنديار
ھمان خاک با خون بر آميختی
به تنش درون زھر بشکافتی

کھرم گفت:
به ترکان چنين گفت کھرم که چنگ
بکوشيد و اندر ميان آوريد
برآمد چکاچاک زخم تبر
چو لھراسب اندر ميان باز ماند
جھان ديده از تير ترکان بخست
بخاک اندر آمد سر تاجدار
بکردند چاک آن کيی جوشنش
ھمی نو سواريش پنداشتند
بديدند رخ لعل و کافور موی
بماندند يکسر از او در شگفت
بدين جا گر اسفنديار آمدی
به ياران چنين گفت کھرم که کار
که اين تاجور شاه لھراسپست
شھنشاه را
چنين پير گشته پرستنده بود
کنون تخت گشتاسب شد ز و تھی
و زان پس ببلخ اندر آمد سپاه
نھادند سر سوی آتشکده

مياريد با او يکايک به جنگ
خروش ھژير ژيان آوريد
خروش سواران پرخاشگر
به بيچارگی نام يزدان بخواند
نگونسار شد مرد يزدان پرست
به شمشير شد پاره پاره تنش
چو خود از بر شاه برداشتند
ز آھن سياه آن بھشتيش روی
که اين پير شمشير زن چون برگرفت
سپه را بدين دشت کار آمدی
ھمين بود و رنج اندرين کارزار
که باب جھاندار گشتاسبست
ھمه کار او رزم و ميدان بود
دل از تخت و از تاج برکنده بود
بپيچيد ز ديھيم شاھنشھی
جھان شد ز تاراج و کشتن تباه
بدان کاخ و ايوان دژ آزده

ھمه زند و اوستا بر افروختند
و را ھيربد بود ھشتاد مرد
ھمه پيش آذر بکشتند شان
ز خون شان بمرد آتش زردھشت

ھمه کاخ و ايوان ھمی سوختند
زبان شان ز يزدان پر از ياد کرد
ره گبرکی برنوشتند شان
ندانم چرا ھيربد را بکشت

قبل برين در جنگ اول گشتاسب و ارجاسب به مالحظه پيوست که چطور قضايا به فتح و
پيروزی بلخيان و شکست تورانيان تمام شد .لشکر »آياس« و »خلخی« پراگنده شده سر به
صحرا و کوه و بيابان گذاشتند و ارجاسب تورانی از ميدان جنگ گريخت و گشتاسب فاتح و
منصور به بلخ باز گشت و پايتخت کشور شاھنشاھی غرق در شادی و شادمانی شد .فاتح اين
جنگ پسر شاه ،اسفنديار بود که جام پيروزی در اثر لياقت و کاردانی او نصيب باختر گرديد
ولی گشتاسب شاه دل صافی چندان به اين پسر نداشت و رقابت درباريان به آن افزوده کار به
سعايت کشيد و قراريکه ديديم شاه فرزند اليق خود را به غل و زنجير بسته کرده او را به
زندان افگند و کشور را از سپھبد کارآگاه و مجرب محروم ساخت.
ايليچيان و جاسوسان توران در بلخ آمده معلومات مخفی بدست آوردند .از قصر شاھی تا
آتشکده »برزين مھر« و باغ اختصاصی کانون يزدان پرستی ھمه جا سر کشی کردند و ديدند
که غير از لھراسب پير و منزوی نه گشتاسب شاه و نه دالوران بلخی وجود دارد و اسفنديار به
زير غل و زنجير در زندان »گنبدان دژ« زندانی است .خود شاھنشاه در »زرنج« و
»نيمروز« و »سيستان« مصروف تبليغ و مھمانی است و تنھا پدرش و ھشتاد تن ھيربدان در
بلخ مشغول نيايش ميباشند و از سپاه و نظام يک نفر ھم نيست که از شھر دفاع کند.
چون »کھرم« با صد ھزار سوار خلخ به بلخ وارد شد ،شور و غوغای عظيم بر پا گشت و
نھيب سوران و غلغلۀ ترکان بگوش شنھشاه عابد معتکف رسيد .ناچار از کنج اعتکاف از
»برزين مھر« برآمده توکل به يزدان پاک کرده و رخ بطرف اھل بازار نمود و ھزار نفر از
مردم يله جاری و بازاری که از فنون جنگ بھره نداشتند به دور او جمع شدند .لھراسب پير
مردانه و جسورانه می جنگيد و بسياری از سپاه مخالف را به خاک افگند» .کھرم« به سپاه
خود گفت که جنگ تن به تن با اين مرد شمشير زن فايده ندارد .دسته جمعی بر سر او ھجوم
آوريد ،لشکر چنين کرد ،و لھراسب در زير چکاچک تير باران بر زمين افتاد و نام يزدان پاک
را بر زبان ھمی راند» .کھرم« گفت که اين پير مرد شمشير زن غير از لھراسب پدر گشتاسب
نمی باشد و متعجب شدند که مردی بدين سن و سال چطور شمشير در دست ميگيرد و چسان
ميجنگد .تورانيان در حاليکه از شادی و شعف سر از پا نميشناختند به آتشکده ھای پايتخت
ھجوم آوردند و ھشتاد تن موبدان و يزدان پرستان را سر بريدند و بلخ را در آتش بيداد يکسر
بسوختند.

خبر بردن زن گشتاسب از بلخ به نيمروز
خرابی مملکت ،کشته شدن لھراسب
زنی بود گشتاسب را ھوشمند

خردمند و دانا و رايش بلند

از آخر چشمان باره يی بر نشست
از ايوان ره سيستان بر گرفت
نخفتی بمنزل چو برداشتی
چنين تا به نزديک گشتاسب شد
بدو گفت چندين چرا ماندی
سپاھی ز توران بيامد ببلخ
ھمه بلخ پر غارت و گشتنست
بدو گفت گشتاسب کاين غم چراست
چو من با سپاه اندر آيم ز جای
چنين داد پاسخ که ياوه مگوی
شھنشاه لھراسب در شھر بلخ
و از آنجا به نوش آذر اندر شدند
ز خون شان فروزنده آتش بمرد
اگر نيستی جز شکست ھمای
دگر دختر شاه به آفريد
که از تخت زرينش برداشتند
چو بشنيد گشتاسب شد پر ز درد
ھمه زار گشتند و گريان شدند
ھمی گفت ھر کس که لھراسب شاه
ھزار آفرين باد بر خاک اوی
نويسندۀ نامه را خواند شاه
درم داد و از سيستان برگرفت
تھمتن يکی روز با او برفت
ھمی گفت کای شھريار زمين
بگيتی نه فرزند ماند نه باب
پذيرفته بادا ترا زندگی

به کردار ترکان ميان را ببست
وزان کارھا ماند اندر شگفت
دو روزه بيک روز بگذشتی
به آگاھی و درد لھراسب شد
خود از بلخ بامی چرا راندی
که شد مردم بلخ را روز تلخ
و از يدر ترا روی برگشتنست
بيک تاختن در دو ماتم چراست
ھمه کشور چين ندارند پای
که کار بزرگ آمدستت به روی
بکشتند و شد روز ما تار و تلخ
رد و ھيربد را ھمه سر زدند
چنين کار دشوار آسان مگير
خردمند را دل برفتی ز جای
که باد ھوا ھرگز او را نديد
بر و باره و تاج نگذاشتند
ز مژگان بباريد خوناب زرد
چو بر آتش تيز بريان شدند
بمردی ز ترکان تھی کرد گاه
بمينو بنازد تن پاک اوی
بينداخت تاج و بپرداخت گاه
سوی بلخ بامی ره اندر گرفت
در آن راه ميراند با درد تفت
سرانجام گيتی بود ھمچنين
تو بر سوک باب ايچ گونه متاب
ترا شھريار مرا بندگی

تورانيان با استفاده از موقع طالئی با سپاه صد ھزار نفری به بلخ حمله کردند .لھراسپ را با
ھشتاد تن موبدان کشتند و تا توانستند از زدن و کشتن و شکستن و غوغا و چور و چپاول خود
داری نکردند و دختران گشتاسپ را به اسارت بردند .در ين فاجعۀ بزرگ يک تن از زنان
شاھنشاه که در جھان بينی و کشور داری بينظير بود ،در تاريکی شب از کاخ پادشاھی برآمده
و خود را بنزد گشتاسپ به سيستان رسانيد و آنچه به چشم ديده بود بشاه برد .شاه تصور نمی
کرد که چنين فاجعۀ بوقوع رسيده باشد .و ميگفت اگر به بلخ بروم در مقابل يک حملۀ کوچک
تورانی ھا ايستادگی نخواھند کرد ،ولی زن حساس واقعه ئی را که در باختر پديد آمده بود
خيلی بزرگ می پنداشت و ميگفت که شاه بی جھت موضوع را خورد ميگيرد .بلخ ويران،
لھراسپ مقتول و موبدان کشته شدند و آتشکده ھا خاموش ،کاخ ھای سلطنتی خراب و »برزين
مھر« و »نوش آذر« ،ديگر آتشگاه ھا و زند و اوستا و ھمه آثار مدنی و جھانبانی از يک سر
در آتش عقب تورانيان بسوخت .پادشاه از ين پيش آمد سؤ خيلی در رنج افتاد و با ال و لشکر
از سيستان جانب بلخ رھسپار شد.

١١
جنگ دوم
آريائی )باختر زمين( و تورانی )توران زمين(
اسفنديار محبوس گنبدان دژ
فتح بلخ بار دوم
اسفنديار و رستم در سيستان
در آغاز جنگ گشتاسب شاه تلفات زيادی را متحمل شد و نزديک بود که مغلوب شود ،اما در
اثر دخالت اسفنديار شکست به فتح مبدل شد .شاه با اين پيروزی مغرور شده به بھانه تبليغ آئين
»مزديسنا« روانه نيمروز )سيستان( شد و دو سال در آنجا مشغول عيش و ساعت تيری شد و
بلخ بکلی از وجود اشخاص با کفايت عاری شد و ارجاسب از موقع استفاده و به بلخ حمله کرد
و آنجا را بخاک يکسان نمود .گشتاسب فوری خود را به بلخ رسانيد و بجانب توران رفت ولی
مأيوس شده در قلۀ کوه قلعه بند گرديد .در ين وقت پسرش اسفنديار که او را ميتوان محبوس
»گنبدان دژ« لقب داد و از جانب پدر زندانی شده بود ،به داد پدرش رسيد .گوئی که باز کليد
پيروزی در دست او بود .شاه فاتح شد و ارجاسب کشته شد و دختران گشتاسب آزاد گرديدند.
چو گشت انجمن لشکر و کشورش
درم داد و از سيستان بر گرفت
چو بشنيد ارجاسب کامد سپاه
ز توران بياورد چندين سپاه
ز دريا به دريا سپه گستريد
دو رويه سپه برکشيدند صف
ابر ميمنه شاه فرشيدورد
سوی ميسره گرد نستور بود
بدين سان ھمی لشکر آراستند

سواران جنگ آور از لشکرش
سوی بلخ بامی راه اندر گرفت
جھاندار گشتاسب با تاج و گاه
که تاريک شد روی خورشيد و ماه
ز لشکر کسی روی ھامون نديد
ھمه نيزه و تيغ و ژوبين بکف
که با شير درنه جستی نبرد
از يرا سپھدار را پور بود
ز دادار نيکی وھش خواستند

جھاندار گشتاسب در قبلگاه
و زانروی کندر سوی ميمنه
سوی ميسره کھرم تيغ زن
برآمد ز ھر دو په بوق کوس
ز آواز اسبان و زخم تبر
ھمه دشت سر بود بی تن بخاک
درخشيدن تيغ و باران تير
پسر بود گشتاسب را سی و ھشت
بکشتند يکسر بران رزمگاه
ز انديشه آن ھمه پور خويش
پدر گشته و کشته چندان پسر
ھمه دشت و شمشير از کار شد

ھمی کرد ھر سو بلشکر نگاه
پياده پس پشت او با بنه
بقلب اندر ارجاسب با انجمن
زمين آھنين شد ھو آبندوس
ھمه کوه خارا فرو برد سر
بسر بزرو گرز گران چاک چاک
خروش يالن برده و دار و گير
دليران کوه و سواران دشت
بيکبارگی تيره شد بخت شاه
بتن سست شد شاه و دل کرد ريش
بماند اندران درد و غم خيره سر
جھان و شھی بر دلش خوار شد

گشتاسب از سيستان به بلخ آمد و فوری سران سپاه را جمع کرد و و تصميمات فوری گرفت.
»نستور« پسر »زرير« را به سپه ساالری قشون خود مقرر کرد »فرشيدورد« برادر اسفندر
را در ميمنه و »نستور« را در ميسره گماشت ،خودش قلب سپاه را به دوش گرفت .جنگ به
شدت شروع شد و سی و ھشت پسر شاه کشته شد .بيچاره شاه از يکسو پدرش در بلخ کشته شد
و از جانب ديگر در طی حمالت جنگ دوم با توران ،فرزندان خود را از دست داد و
نميدانست که چه کند.
سر انجام گشتاسب بنمود پشت
پس اندر دو منزل ھمی تاختند
يکی کوھش آمد بر پر گيا
که بر گرد آن کوه يک راه بود
چو ارجاسب با لشکر آن جا رسيد

بدان گه که شد روزگارش درشت
مر او را گرفتند ھمی ساختند
بدو اندرون چشمه و آسيا
و زان راز گشتاسب آگاه بود
بگرديد و بر کوه راھی نديد

گرفتند گرد اندرش چار سوی
از آن کوھسار آتش افروختند
جھان ديده جاماسب را پيش خواند
که باشد در ين بند مرا دستگير
چو بشنيد جاماسب بر پای خواست

چو بيچاره شد شاه آزاده خوی
بر آن خاره بر خار می سوختند
و ز اختر فروزان سخنھا براند
ببايد رفتن مرا ناگزير
بدو گرفت کای خسرو داد راست

جاماسب عرض نمود که اگر شاه ميخواھد که از ين قلعه بندی خالص شود يگانه فرزند خود
اسفنديار از قيد و بند و زنجير خالص کند و اينجا در ين کوھسار بخواند.
بفرمان تو فرخ اسفنديار
اگر شاه بکشايد او را ز بند
بران لشکر آنگه شود کامگار

ھمی بند سايه بد روزگار
نماند برين کوھسار بلند
که بگشايد از بند اسفنديار

گشتاسب از بيانات وزير خود سخت خوشحال شد و گفت خودت بايد روی و او را دل آسا کنی
و برايش بگوئی که ھر وقت اينجا نزد ما بيائی تخت و تاج را برای تو ميدھم.
گر او را به بينم در ين روز کين

بدو بخشم اين تاج و تخت و نگين

جاماسب تغير لباس داده در تاريکی شب به قصد ماموريت جديد خود برآمد.

محبوس گنبدان دژ
يکی نامور پور اسفنديار
چو جاماسب را ديد پويان براه
چنين پاسخش داد اسفنديار
کسی را که بر دست و پا آھن است

که نوش آزرش خواندی شھريار
بسر بر يکی نغزتر زی کاله
که ای از يالن جھان يادگار
نه مردم نژاد است اھريمنست

جاماسب از نزديک در زندان پيش ميرود و باب گفتگو و اندرز ميگشايد و ميگويد که
برادرانت يکی بعد ديگر به چه ظلم و بيداد از دست عساکر تورانی کشته شدند و خواھرانت
اسير لشکريان ارجاسب شدند ،پدر کالنت لھراسب پير به چه قساوت در بلخ کشته شده و
شھزادگان گشتاسبی ھمه بر خاک و خون آغشته گشتند .زرير سپھبد لشکريان ما بقتل رسيد.
بيا و برخيز تا غل و زنجير ترا بگسالنم .بيا که پدرت در قلۀ کوه قلعه بند است و چشم انتظار
بتو دارد .برادرت »فرشيدورد« نايب السلطنه خراسان که تازه در سلک سپاه داخل شده بود و
ميمنه لشکر بدست او بود آخر بر زمين افتاد و داغی بر دل برادر نھاد.
اسفنديار گوش ميکرد و نميخواست از ظلم پدر بگذرد ولی آخر کشته شدن برادرش
»فرشيدورد« دل او را بسوز آورده و حاضر شد که غل و زنجير از او کنده شود و با جاماسب
به خدمت پدر به کوه رود.
بياورد جاماسب آھنگران
بيفشرد پای و بجنبيد دست
بياورد جاماسب ھر چه بخواست
که بر جان ما بود زان شھريار
بفرمان يزدان نشسته بدم
باوستا و زند اندرون زردشت
که ھر کوه ز فرمان و بند پدر
پسر را پدر گر بزندان کند
يکی جامۀ خسروانی بخواست
ھمی گفت اگر من گنه کرده ام
فرستاد کس نزد آھنگران
برفتند و چندی زره ساختند

چو سوھان پوالد و پتک گران
غل و بند و زنجير در ھم شکست
بپوشيد آنگاه بر پای خاست
ز دستش نيابم به پروردگار
نه از بھر اين بنده فتنه بدم
بگفته است و بنمودنرم و درشت
بيامد برون ھست جادو پسر
از آن به که دشمن گل افشان کند
ھمان جوشن پھلوانی بخواست
از يرا ببند اندر آزرده ام
ھر آنکس که استاد بود اندر آن
سالحش يکايک بپرداختند

بعد از ينکه داليل جاماسپ کارگر افتاد ،محبوس »گنبدان دژ« ،اسفنديار که سالھای چندی مزۀ
زندان »کوھای غرجستان« خسته اش ساخته از گناه گشته بعد از ينکه آھنگران زنجير ھا را
شکستند لباس خسروانی بجان کرده و زره نو ساخت را بپوشيد و آمادۀ رفتن شد.

جاماسب و اسفنديار و رفتن نزد گشتاسب
چو شب تيره تر گشت اسفنديار
سواران تن چند گرد آمدند
خود و بھمن و آذر سر فراز
ورا راھبر پيش جاماسب بود
سپھبد سوی آسمان کرد روی
توئی آفرينندۀ کامگار
گر ايدونکه پيروز کردم بجنگ
بخواھم از و کين لھراسب شاه
برادر جھان بين من سی و ھشت
پذيرفتم از ايزد دادگر
بگيتی سد آتشکده نو کنم
نبيند کسی پای من بر بساط
کنم چاه آب اندرون ده ھزار
ببخشم ز گنج درم سد ھزار
پرستش کنم پيش يزدان بپای
بگفت اين و برگاشت اسپ نبرد
و را زار بر خاک بر خفته ديد
ز ديده بباريد چندان سرشک
بدو گفت ای شير پرخاشجوی
چنين داد پاسخ که ای پھلوان
مرا اين ز گشتاسب آمد بروی
که گر وی نکردی ترا پای بند
ھمه شاه لھراسب با پيره سر
ز گفت کرزم آنچه بر ما رسيد
تو مخروش و ز داده خورسند باش
که من خواھم به ديگر سرای
چو رفتی ز گيتی مرا ياد دار
تو پدرود باش ای جھان پھلوان
بگفت اين و رخسارگان کرد زرد
بزد دست به جوشن اسفنديار
ھمی گفت کای پاک برتر خدای

سليحش بپوشيد و بر ساخت کار
به نزد سر افراز خسرو شدند
برفتند پويان به راه دراز
که دستور فرخنده گشتاسب بود
چنين گفت کای داور راستگوی
فروزندۀ جان اسفنديار
کنم روی گيتی بر ارجاسب تنگ
ھمان خون چندان سر بيگناه
که از خونشان لعل شد خاک دشت
کينه نگيرم ز بند پدر
جھان از ستمگاه بی خو کنم
مگر در بيابان کنم سد رباط
نشانم درخت از بر چاھسار
بدرويش و ھر کو بود خواستار
نبيند مرا کس به آرام جای
بيامد بنزديک فرشيدورد
تن خفته از زخم آشفته ديد
که خيره فروماند دانا پزشک
تو را اين گزند از که آمد بروی
ز گشتاسبم من خليده روان
از آن بی ھنر مرد و آن گفتگوی
ز ترکان نبودی بما بر گزند
ھمه بلخ از و گشت زير و زبر
نه ديدست ھرگز کسی نه شنيد
بگيتی درخت برومند باش
تو بايد که مانی ھميشه بجای
ببخشش روان مرا شاد دار
که جاويد بادی و روشن روان
شد آن نامور شسر فرشيدورد
ھمه پرنيان بر تنش گشت خوار
بگيتی تو باشی مرا رھنمای

کجا آورم کين فرشيدورد
بريزم ز تن خون ارجاسب را
برادرش مرده بدين در نھاد
ز ھامون برآمد بکوه بلند
که دشمن دانا بود به که دوست
بر انديشه آنکس که دانا بود
ز چيزی که باشد بر او ناتوان
تو بردی از ين پادشاھی فروغ
از آن دشت گريان سر اندر کشيد
سپه ديد بر ھفت فرسنگ دشت
چو آگاھی آمد به کھرم ز دشت
بر آھيخت شمشير و اندر نھاد
بيفگند ايشان فراوان براه

بر انگيزم از سنگ در آب گرد
شکيبا کنم جان لھراسب را
دلی پر ز کينه سری پر ز درد
برادرش بسته بر اسبی سمند
ابا دشمن و دوست دانش نکوست
ز کاری که بر وی توانا بود
بجستنش رنجه ندارد روان
ھمی چاره جستی و گفتی دروغ
بانبوه گردان ترکان رسيد
کز ايشان ھمی آسمان تيره گشت
که اسفنديار از شما بر گذشت
ھمی کرد از آن رزم گشتاسب ياد
و ز آنجا يکه شد بنزديک شاه

بندی گنبدان دژ و بندی در کوه
اسفنديار و گشتاسب
درآمد بران کوه خارا فراز
پدر داغ دل بود بر جای جست
بدو گفت يزدان سپاس ای جوان
پذيرفتم از کردگار جھان
که گر من شوم شاد و پيروز بخت
مرا آن بود تخت و گنج و کاله
چنين پاسخ آوردش اسفنديار
نه ارجاسب مانم نه آياس و چين
ھمان شب خبر نزد ارجاسب شد

چو روی پدر ديد بردش نماز
ببوسيد و بسترد رويش بدست
که ديدم ترا شاد و روشن روان
شناسندۀ آشکار و نھان
سپارم ترا کشور و تاج و تخت
که خوشنود باشد جھاندار شاه
که خشنود باد از من شھريار
نه کھرم نه خلخ نه توران زمين
که فرزند نزديک گشتاسب شد

اسفنديار که در زندان »گنبدان دژ« به امر پدر بندی بود حاال که پدر در کوه قلعه بند است به
امر ھمان پدر رھائی يافته و در کوه حاضر شده است .پدر چون چشمش بر اسفنديار افتاد
بگريه شد و برخاست و روی فرزند را بوسيد و گفت اگر از ين مشکالت و قلعه بندی رھائی
يافتم تخت و تاج پادشاھی را بتو می بخشم .اسفنديار با بلند ھمتی که داشت جواب داد که ھر
چه که فرمان شاه باشد منت گذارم و جز رضای شاه آرزوئی ندارم.

آخرين حمله
رزم اسفنديار ،فرار ارجاسب
فتح بلخ

ز کوه اندر آمد سپاه بزرگ
به پيش سپاه آمد اسفنديار
به قلب اندرون شاه گشتاسب بود
ھمان نيز نستور پور زرير
بياراست بر ميمنه جای خويش
چو گرکوی جنگی سوی ميسره
و ز آن روی ارجاسب صف بر کشيد
برآمد ز ھر دو سپه گير و دار
چو ارجاسب ديد آن سپاه گران
شکوه آمد اندر دلش ز آن سپاه
چو اسفنديار از ميان دو صف
گران شد رکاب يل اسفنديار
سد و شصت مرد از دليران بکشت
بکشت از دليران سد و شصت و پنج
چنين گفت کاين کين آن سی و ھشت
غمی شد دل ارجاسب را زان شگفت
خود و ويژگان بر ھيونان مست
سپه را بدان رزمگه بر بماند
خروشی برآورد اسفنديار
بيفشرد ز آن لشکر کينه خواه
بخون غرقه شد خاک و سنگ و گيا
خود و لشکر آمد بنزديک شاه
بلشکرگه آمد که ارجاسب بود
ببخشيد از آن رزمگه خواسته
زان پس بيآمد به پرده سرای
بگفتا جھاندار گشتاسب را
به اميد تاج از پدر چشم داشت
بود گفت گشتاسب کای زورمند
بگريم بدين ننگ تا زنده ام
پذيرفتم از کردگار بلند
بمردی شوی دردم اژدھا
سپارم ترا تاج شاھنشھی
مرا جايگاه پرستش بسست
چنين پاسخ آوردش اسفنديار
ترا ای پدر من يکی بنده ام
فدای تو دارم تن و جان خويش
شدم باز خواھم ز ارجاسب کين
به تخت آورم خواھران را ز بند
بر و آفرين کرد گشتاسب و گفت

جھاندار اسفنديار سترگ
بدين اندرون گرزۀ گاوسار
روانش پر از کين ارجاسب بود
کز و بيشه بگذاشتی نره شير
سپھبد بدو لشکر آرای خويش
بيآمد چو خور پيش برج بره
ستاره ھمی روی ھامون نديد
به پيش اندر آمد يل اسفنديار
گزيده سواران نيزه وران
بچشمش جھان گشت يکسر سياه
چو شير ژيان بر لب آورده کف
بغريد با گرزۀ گاوسار
چو کھرم چنان ديد بنمود پشت
ھمه نامداران با تاج و گنج
گرامی برادر که اندر گذشت
ھيون خواست و راه بيابان گرفت
برفتند اسپان گرفته بدست
خود و مھتران سوی خلخ براند
بتوفيد از آواز او کوھسار
سپاه اندر آمد به پيش سپاه
بگشتی بخون گر بدی آسيا
پر از خون بر و تيغ و رومی کاله
که ريزندۀ خون لھراسب بود
سوار و پياده شد آراسته
ز ھر گونه انداخت با شاه رای
که چون خواستم کين لھراسب را
پدر ز ين سخن بر سر خشم داشت
توئی شاد دل خواھرانت به بند
به مغز اندرون آتش آگنده ام
که گر تو به توران زمين بی گزند
کنی خواھران را ز ترکان رھا
ھمان گنج بی رنج و تخت جھی
که اين گنج من بھر ديگر کسست
که بيتو مبيناد کس روزگار
نه از بھر شاھی پژوھنده ام
نخواھم سر تخت و فرمان خويش
نمانم بر و بوم و توران زمين
به بخت جھاندار شاه بلند
که با تو خرد باد ھمواره جفت

برفتنت يزدان پناه تو باد
بخواند آن زمان لشکر از ھر سوئی
گزين کرد از ايشان ده و دو ھزار
بر ايشان بپرداخت گنج و درم
ببخشيد تختی به اسفنديار
ز ايوان بدشت آمد اسفنديار

بباز آمدن تخت گاه تو باد
ز جائی که بد موبدی يا گوی
سواران اسب افگن و نامدار
نکرد ايچ دل را ببخشش دژم
يکی تاج بر گوھر شاھوار
سپاھی بديد از در کارزار

اسفنديار بغرض خالصی خواھران خود روانه توران زمين شد و بعد از طی مشکالت را و
مقابله با گرگ و شير و اژدھا و سيمرغ و دشواری ھای طبيعی مانند برف و آب دريا و مقابله
با پھلوانان ،خود را با تغيير لباس به دروازۀ کاخ شاه توران رسانيد و پنج نفر خواھران خود،
ضمنا ً »به آفريد« را شناخت و با ارجاسب در آويخت و او را به خنجر پاره پاره کرد.
سراسر به خنجر تنش پاره کرد

ز خونش ھمه گل شده خاک و گرد

خواھران را گرفت و روانۀ بلخ شد و پيش گشتاسب شاه شتافت.
ھزار اشتر از گنج و دينار شاه
صد از مشک و ز عنبر و گوھران
چو سه صد شتر جامۀ چينيان
عماری بپيچيد زيبا جليل
ابا خواھران يل اسفنديار
چو گشتاسب بشنيد رامش گزيد
بياراست گشتاسب ايوان و تخت

چو سيصد ز ديبا و تخت و کاله
صد از تاج و ز نامور افسران
ز مخروط و مدھون و از پرنيان
کنيزک ببردند چينی دو خيل
برفتند بت روی سد نامدار
و زان خرمی جام می سر کشيد
دلش گشته خرم از آن نيک بخت

اسفنديار از بند »گنبدان دژ« رھائی يافت و باز سرکردۀ سپاه شد و باز ترتيب لشکر را گرفت.
»نستور« و »گرکوی« دو نفر از سپھبدان اليق را در ميمنه و ميسرۀ سپاه بر انگيخت.
اسفنديار انتقام سی و ھشت برادران خود را با کشتن سه صد و شصت و پنج سران تورانی
گرفت» .کھرم« و ارجاسب تاب مقاومت نياورده در بيابان رو به فرار نھادند.
از طرف گشتاسب شاه مامور شد که عقب ارجاسب رفته »خواھران اسير خود را رھا کند و
آنھا را به بلخ آورد .اسفنديار آخرين وظيفۀ خويش را بکمال موفقيت انجام داد.
ارجاسب را در قصر شاھی او بکشت و خواھران خويش را به کاخ سلطنتی به بلخ باز آورد.
چون گشتاسب از جنگ با تورانيان فارغ شد و به بلخ باز گشت و به اصالح امور پرداخت
ضمنا ً پسر شاه اسفنديار باز نزد پدر آمد و حسب وعده ئی که به او شده بود آرزوی تخت و
تاج کرد .شاه موافق به دستور جاماسب او را به سيستان فرستاد تا عجالتا ً کمی دور باشد و
انجام وعده را به آينده موکول نمود .سيستان واليت زرخيز و رستم جھان پھلوان ھميشه نسبت
به شاھنشاه و بلخ وفادار بود ليکن گشتاسب بھانه گرفته و آن واليت را سرکش معرفی ميکرد

حاال آنکه خودش دو سال مھمان شاه اين واليت بود و جان نثاری رستم را بچشم ديده بود لذا به
اسفنديار امر کرد تا رستم را دست بسته بيآورد.
چون اسفنديار کنار ھيرمند رسيد ديد که رستم کماکان به دودمان شاه بلخ و گشتاسب و لھراسب
پای بند است و حاضر است که برای عذر خواھی به دربار گشتاسب حاضر شود و دست و
پای شان را ببوسد و پوزش بخواھد .ما در جريان اين مبحث تمام اين مسايل را خواھيم ديد.

کتايون  -اسفديار – گشتاسب
تورانيان به بلخ خرابی زيادی وارد کردند و آتشگاه ھا را ويرا ن نمودند .با کشته شدن دسته
جمعی سی و ھفت نفر از شاھزادگان و قتل و قتال سروران و موبدان بلخ بحالت نيمه ويرانه
درآمده بود .در ين فرصت کار بزرگ ديگر که ھميشه فکر وی را مشغول ميداشت موضوع
دادن تخت و تاج به اسفنديار بود که چندين دفعه وعده داده بود .اسفنديار باز ھم به احراز آن
بی ميل نبود .اسفنديار که جز مادرش کتايون ،دختر قيصر روم ،کسی نداشت که با وی راز و
نياز کند ،شبی از شب ھا به مادرش چنين گفت:
کتايون قيصر که بد مادرش
چنين گفت با مادر اسفنديار
مرا گفت چون کين لھراسب شاه
بياری تو مر خواھران را ز بند
ھمه پادشاھی و لشکر تراست
بگويم بدو آن سخن ھا که گفت

شبی تيره بگرفت اندر برش
که با من ھمی بد کند شھريار
بخواھی به مردی ز ارجاسب شاه
کنی نام ما را به گيتی بلند
ھمان گنج با تخت و افسر تراست
ز من راستيھا نبايد نھفت

مادرش که زن ھوشيار بود و به رموز سياست آگاه بود فھميد که اين خواھش امر پيش از وقت
است ،شاه حاضر نيست که تخت و تاج را به رايگان از دست بدھد .پس به پسرش چنين گفت:
بدو گفت کای رنج ديده پسر
بدانست کان گنج و تخت و کاله
چو او بگذرد تاج و تختش تراست

ز گيتی چه جويد دل تاجور
نبخشد بدو نامبردار شاه
بزرگی و اورنگ و بختش تراست

باالخره شاه از قضيه آگاه شد:
سوم روز گشتاسب آگاه شد
ھمی در دل انديشه بفزايدش

که فرزند جويندۀ گاه شد
ھمی تاج و تخت آرزو آيدش

گشتاسب در فکر فرو رفت و برای مشوره جاماسب را بخواند و اين راز با و گفت .جاماسب
بجواب عرض کرد که فرزندت در دل شوق زابلستان را دارد .بگذار که بدانجا رود.
ورا ھوش در زابلستان بود

به چنگ يل پور دستان بود

شاه در حيرت افتاد و گفت فرضا ً که اين کار بکنم نه زابلستان را اداره کند بلکه کابلستان ھم
بشاھی ميخواھند ساخت
نداند کس او را بکابلستان

نه بيند بر و بوم زابلستان
آخر اسفنديار نزد پدر آمده و چنين عرض کرد:
پس اسفنديار آن يل پيلتن
ترا ای پدر من يکی بنده ام
تو دانی که ارجاسب ناپاک دين
ميانش به خنجر کنم بر دو نيم
مرا خوار کردی بگفت گرزم
به بستی تن من به بند گران
سوی گنبدان دژ فرستاديم
بزابل شدی بلخ بگذاشتی
نديدی ھمی تيغ ارجاسب را
چو جاماسب آمد مرا بسته ديد
مرا پادشاھی پذيرفت و تخت
بدو گفتم اين بندھای گران
بيزدان نمايم بروز شمار
در آن رزمگه خسته تنھا به تير
ز تن باز کردم سر ارجاسب را
زن و کودکانش بدين بارگاه
ھمه نيکويھا نھادی بگنج
ھمی گفتی ار باز بينم ترا
مرا از بزرگان ھمی شرم خاست
بھانه کنون چيست من ھر چه ام
شما گفتۀ خود بجای آوريد

برآورد از درد آنگه سخن
ھمه بارزوی تو پوينده ام
بيآمد به کين با سواران چين
نباشد مرا از کسی ترس و بيم
چه جام کئی داشتی روز بزم
به زنجير و مسمار آھنگران
ز خواری به بيگانگان داديم
ھمی رزم را بزم پنداشتی
فگندی بخون شاه لھراسب را
و زان بستگی ھا مرا خسته ديد
بدين نيز چندی بکوشيد سخت
به زنجير و مسمار آھنگران
بنالم ز بد کن به پروردگار
ھمان خواھران را که بردند اسير
بر افراختم نام لھراسب را
بياورده و گنج و تخت و کاله
مرا مايه خون آمد و سود رنج
ز روشن روان برگزينم ترا
که گويند گنج و سپاھت کجاست
پر از رنج پويان ز بھر که ام
ز عھد و ز پيمان خود نگذريد

اسفنديار تمام گفتنی ھای خود را بيان ميکند و آخر ميگويد که شما حاال از وعده و عھد و
پيمان خود نگذريد.

جواب گشتاسب
بفرزند پاسخ چنين داد شاه
بگيتی نداری کسی را ھمال
که او را ست تا ھست زابلستان
بمردی ھمان ز آسمان بگذرد
بپيچيد ز رای و ز فرمان من

که از راستی بگذری نيست راه
مگر پر ھنر نامور پور زال
ھمان بست و غزنين و کابلستان
ھمی خويشتن کھتری نشمرد
سر اندر نيارد به پيمان من

به شاھی ز گشتاسب راند سخن
ھمانا شنيدی که لھراسب شاه
بآواز گفت آن بد بدنشان
به آنکس ھمی خاک بايد فشاند
چو رستم از اين گونه گويد ھمی
نھانی بدل کينه دارد بما
نديدی چو ارجاسب آمد ز بلخ
ز ره باز گرديد و نامد بجنگ
ز دشمن چه آيد جز اينھا بگوی
سوی سيستان رفت بايد کنون
برھنه کنی تيغ و گوپال را
به زند و به زردھشت و دين بھی
که چون اين سخنھا بجا آوری
سپارم ترا تخت و گنج و سپاه
چنين پاسخ آوردش اسفنديار
اگر عھد شاھان نباشد درست

که او تاج تو دارد و من کھن
چو کيخسروش داد تخت و کاله
به نزديک آن شاه گردن کشان
که لھراسب را شاه بايدش خواند
بفرمان و رايم نپويد ھمی
شده پيش خود شاه فرمان روا
بما بر ھمه کام ھا کرد تلخ
تو گفتی که از من و را بود ننگ
چو اينست آيين و پندار اوی
بکار آوری جنگ و رنگ و قشون
به بند آوری رستم زال را
به نوش آذر و آذر فرھی
ز من نشنوی زان سپس داوری
نشانمت با تاج در پيشگاه
که ای پر ھنر نامور شھريار
نبايد ز گشتاسب منشور جست

گشتاسب ميگويد
اگر تخت خواھی ھمی با کاله
چو آنجا شدی دست رستم ببند
پياده دوان شاه بدين بارگاه
از آن پس نپيچد سر از ما کسی
چو رفتی ھمه سيستان را بسوز

بر سيستان گير و بر کش سپاه
بيارش بيازو فگنده کمند
بياور ھمی تا ببيند سپاه
اگر کام و گر رنج يابد بسی
بر ايشان شب آور برخشنده روز

گشتاسب يک دفعۀ ديگر ميخواھد که برای اسفنديار مشغوليتی پيدا کند .او را به بھانه از خود
دور سازد تا موضوع تخت و تاج را فراموش کند .برای اين مطلب ميخواھد وی را به سيستان
اعزام کند .شاه خودش پيش از جنگ با چين دو سال در ين واليت بود و از فدويت و جان
نثاری رستم و سام خبر داشت .اما حاال برای اينکه آتش نفاق را تازه کند وضعيت را طور
ديگر برای اسفنديار شرح ميکند و احساس جھان پھلوان را بر می انگيزد ،و ميگويد :وقتی با
توران محاربه داشتيم ،رستم از راه برگشته و بجنگ ھمراه ما نيامد .اين کار از طريق دوستی
و ھمکاری دور است .با پادشاه ما لھراسب طرف خوبی نداشت و حتی در قلمرو سلطنت
رخنه وارد ميکرد و ميخواست بست و غزنين و کابلستان را تصاحب کند .چنين معلوم ميشود
که رستم بفرمان و رأی من راه نپويد .بايد که تو راه سيستان را پيش گيری و رستم را دست و
بازو بسته بياوری تا کس ديگر از ما سر پيچی نکند و اگر اين کار را بجا کردی يقين بدان که
تخت و تاج از آن تست.
اسفنديار که پھلوان بی ھمتا بود و دل صاف داشت ،چندين مرتبه سخنان پدر او را نرم ساخته
بود .اين دفعه باز به اطاعت مجبور شد و راه سيستان پيش گرفت .اسفنديار سخنان پدرش را
به کتايون مادرش ميرساند و منتظر او ميباشد.

کتايون خورشيد رخ پر ز خشم
مده از پی تاج سر را بباد
پدر پير گشتست و برنا تويی
پدر بگذرد تخت و تاجش تراست
جز از سيستان در جھان جای نيست

به پيش پسر شد با آب چشم
که با تاج خود کس ز مادر نزاد
به جنگ و به مردی توانا تويی
ھمان باره و گاه عاجش تراست
جوانی مکن خيره منمای دست

اسفنديار جواب ميدھد:
چنين پاسخ آوردش اسفنديار
ھمانست رستم که دانی ھمی
مر او را ببستن نباشد سزا
چگونه کشم سر ز فرمان شاه

که ای مھربان اين سخن ياد دار
ھنرھاش چون زند خوانی ھمی
چنين بد نه خوب آيد از پادشاه
چگونه گذارم چنين پيشگاه

مادر! من و تو خوب ميدانيم که رستم کيست و سيستان کجاست!؟ در تمام خاک آريانا نظير
رستم ،جھان پھلوان پيدا نميشود .سخنان رستم را چون زند بگوش ميشنوند و بياد ميسپارند.
سيستان ھم بھترين ايالت نشو و نما است .من کوچکترين حرفی با رستم نزدم و نمی زنم ولی
چه کنم که سخن شاه باالتر از سخن ھا است .اگر نروم بايد که از ين پيشگاه بيرون روم.

حرکت اسفنديار جانب سيستان
اسفنديار لشکر زيادی گرفت و خودش بر پيل کوه پيکر سوار است و پيش ميرود.
ھمی راند تا پيش آمد دو راه
دژ گنبدان بود راھش يکی
شتر آنکه در پيش بودش بخفت
ھمی چوب زد بر سرش ساروان
جھان جوی را آن بد آمد بفال
غمی گشت از آن اشتر اسفنديار
از آن پس بيامد سوی ھيرمند

فروماند بر جای پيل و سپاه
دگر سوی زابل کشيد اندکی
تو گفتی که با خاک گشتست جفت
ز رفتن بماند آنزمان کاروان
بفرمود کش سر ببريد و يال
گرفت آنزمان اختر شوم خوار
ھمی بود ترسان ز بيم گزند

اسفنديار در حرکت است .خودش بر پشت پيل نشسته و قافلۀ بزرگی از شتران بلخی يا شتر
ھای دو کوھانه که بر ھر کدام پھلوانی نشسته و از دور راکب و مرکوب چون گوھران بنظر
ميخورند ،ميروند تا نزديک »گنبدان دژ« ميرسند .آنجا جائی است که در جوانی بحکم پدر چند
سالی را به زندان گذرانيده بود .اين »گنبدان دژ« جائی بود در شمال غربی افغانستان که
امروز محل آنرا »غرجستان« گرفته و شاھان غوری و غزنوی از آن حکايت ھا دارند و
سرگذشت مسعود سعد سلمان که ساليان درازی به تنھائی در آن )گنبدان دژ( و »نامی« بسر
ميبردند بعضی بياد ميدھند.

باری چون نزديک »گنبدان دژ« رسيدند سر دو راھی که يکی جانب محبس و ديگری طرف
زابل ميرفت سر قافله که اشتر اول بود استاده شد و نقش زمين شد .ساربان ھر چه او را به
چوب ميزد حرکت نميکرد .اينجا اسفنديار بقھر شد و امر داد تا او را بکشند و يالش را قطع
کنند.

بر کنارۀ رود ھيرمند
از آن پس بيامد سوی ھيرمند
بر آيين ببستند پرده سرای
می آورد و رامشگر اسفنديار
براھش دل خويشتن شاد کرد
فرستاده ئی بايد اکنون دلير
رود سوی رستم به پيغمبری

ھمی بود ترسان ز بيم و گزند
بزرگان لشکر گزيدند جای
نشسته پشوتن بر شھريار
دل رادمردان پر از باد کرد
خردمند و با دانش و يادگير
بگويد ھمه ،ھر چه شد داوری

اسفنديار برای اين مطلب مھم پسر خويش» ،بھمن« را انتخاب ميکند و چون آدم جوان است او
را نصيحت ميکند و مقام شاھنشاھی بلخ را به او گوشزد مينمايد.
ز توران برو تا در سند و روم
نبايد که اين خانه ويران شود
سخنھای آن نامور پيشگاه
پس پشت او خوارمايه سوار

جھان شد مر او را چو يک مھره موم
کنام پلنگان و شيران شود
چو بشنيد بھمن بيآمد براه
تن آسان گذشت از لب رودبار

اولين تماس با رستم
نگه کرد از آنسو به نخجيرگاه
چنين گفت بھمن که اين دشمن است
بگيتی کسی مرد ز ين سان نديد
پياده شد از اسب بھمن چو دود
بفرمود رستم که تا نام خويش
چنين گفت من پور اسفنديار
ورا پھلوان زود در بر گرفت

پديد آمد آن پھلوان سپاه
و يا آفتاب سپيده دم است
نه از نامداران پيشين شنيد
بپرسيدش و نيکوئی ھا نمود
نگويی بيابی ز من کام خويش
سر راستان بھمن نامدار
ز دير آمدن پوزش اندر گرفت

رستم بھمن را باالی سفره نشانيد و آنچه آماده داشت بر مھمان عزيز خود تقديم کرد.

بھمن پيام را به رستم داد
بدادش يکايک درود و پيام

ز اسفنديار آن يل نيکنام

جواب رستم

به مردی و فرھنگ و رأی و خرد
چو پيداست نامت به ھندوستان
از ين پندھا دارم از تو سپاس
ز يزدان ھمی آرزو خواستم
که بينم پسنديده چھر ترا
نشينيم يک با دگر شادکام
نه پيش تو آيم ھمی بی سپاه
بيارم برت عھد شاھان داد
کنون ای تھمتن تو در کار من
کزان نيکوييھا که من کرده ام
پرستيدن شھرياران ھمان
گر از من گناھی بيآيد پديد
ببندم ببازو يکی پالھنگ
تو آن کن که از پادشاھی سزاست
بدل خرمی دار و بگذار زود
چنان چون بدم کھتر کيقباد
عنان از عنايت نپيچم براه
به پوزش کنم نرم خشم ورا
ھمه ھر چه گفتم کنون ياد دار

ھمی بر نياکان خود بگذرد
بچين و بروم و بجادوستان
ستايش کنم روز و در شب سپاس
که اکنون بدان دل بياراستم
بزرگی و مردی و مھر ترا
بياد شھنشاه گيريم جام
ز تو بشنوم آنچه فرموده شاه
ز کيخسرو آغاز تا کيقباد
نگه کن به گفتار و کردار من
ھمان رنج و سختی که من ديده ام
از امروز تا عھد پيشين زمان
کزان بد سر من ببايد بريد
پياده بيارم بچرم پلنگ
مدار ايچ با ديو نر دست راست
ترا باد از پاک يزدان درود
کنون از تو دارم دل و مغز شاد
خرامان بيآيم به نزديک شاه
ببوسم سر و پا وچشم ورا
بگو پيش پرمايه اسفنديار

اسفنديار و بھمن
بپرسيد از و فرخ اسفنديار
بيآمد کنون تا لب ھيرمند
بديدار شاه آمدستش نياز

که پاسخ چه دادت گو نامدار
نه جوشن نه خود و نه گرز و کمند
ندام چه دارد بدل با تو راز

رستم و اسفنديار
بيآمد دمان تا لب ھيرمند
بفرمود کاسب سپه زين کنند
پس از لشکر نامور سد ھزار
تھمتن ز رخش اندر آمد فرود
خنک شاه کو چون تو دارد پسر
خنک شھر ايران که تخت ترا
چو بشنيد گفتارش اسفنديار
تن پيتن را ببر درگرفت
که يزدان سپاس آن جھان پھلوان
يکی آرزو دارم ای نامدار

بفتراک برکند پيچان کمند
بباالش برزين زرين کنند
برفتند با فرخ اسفنديار
پياده ھمی داد يل را ورود
بباال و چھرت بنازد پدر
پرستند و بيدار بخت ترا
فرود آمد از بارۀ شاھوار
فراوان بر او آفرين برگرفت
که ديدم ترا شاد و روشن روان
که باشم بدان آرزو کامگار

که آيی خرامان سوی خان من
سزای تو گر نيست چيزی که ھست
ھر آن کس که او چون تو باشد بنام
نشايد گذر کردن از رای اوی
وليکن ز فرمان شاه جھان
تو خود بند بر پای نه بی درنگ
دو گردم فرازيم پير و جوان
ز من ھر چه خواھی تو فرمان کنم
مگر بند کز بند عاری بود
نبيد مرا زنده پابند کس
بپاسخ چنين گفت اسفنديار
ھمه راست گفتی نگفتی دروغ
وليکن پشوتن شناسد که شاه
مرا گفت بر کار رستم بسيچ

بديدار روشن کنی جان من
بکوشيم و با آن بساييم دست
بدو شاه ايران بود شادکام
گذشت از بر و بوم و ز جای اوی
نه پيچم روان آشکار و نھان
نباشد ز بند شنھنشاه ننگ
خردمند و بيدار دو پھلوان
ز ديدارت آسايش جان کنم
شکستی بر و زشت کاری بود
که روشن روانم برينست و بس
که ای از گوان جھان يادگار
ز کژی نگيرند مردان فروغ
چه فرمود چون من برفتم براه
بجز بند و رزمش مخواھی تو ھيچ

اسفنديار و لشکر ھمه در کرانه رود ھيرمند خيمه ھای خود را برپا کردند .اسفنديار پسر خود
بھمن را انتخاب کرد تا پيام او را به رستم برساند .رستم به کمال مھربانی او را استقبال کرد و
او را در آغوش گرفت و چون دانست که پسر رويين تن اسفنديار است از ديدن او بی نھايت
شاد شد و ھر دو به سفره طعام نشستند و گرم گفتگو شدند .سپس رستم بدون سالح برخاسته در
کناره ھای ھيرمند به ديدن برادر رشيد خود رفت و بسيار تواضح کرد و نسبت به گشتاسب
شاه اظھار بندگی نمود و گفت اگر از من گناھی سر زده باشد سرم را بايد بريد .از عھد کيقباد
تا ايندم ھميشه نمک خوار اين دودمانم .اگر شما خود بند به پای و پالھنگ بر گردنم اندازيد،
بفرمائيد .از فرمان شاه ننگ و عار ندارم .اگر خواسته باشيد که مرا نزد گشتاسب شاه به بلخ
ببريد ،بکمال خوشی ميروم و با بوسيدن سر و پا و چشم شاه پوزش ميطلبم .ولی اسفنديار
اوامر شاه را دست آويز قرار داده پشوتن را گواه خود ساخت و ميگفت به امر شھنشاه جز بند
و رزم با تو کاری ندارم.
بدين ترتيب چون ھوا به سختی گرائيد ،ھر دو پھلوان نامی جھان به معرفی دودمان و پدران
خود پرداختند.

نکوھش اسفنديار از نژاد رستم
چنين گفت با رستم اسفنديار
من ايدون شنيدستم از موبدان
که دستان بد گوھر از ديوزاد
تنش تيره و روی و مويش سپيد
بفرمود تا پيش دريا برند
مر اورا چنان خوار بگذاشتند
رھا کرد وی را به پيش کنام
ھمی خور افگنده مردار روی

که ای شير دل مھتر نامدار
بزرگان و بيدار دل بخردان
بگيتی فزون زی ندارد بياد
چو ديدش دل سام شد نا اميد
مگر مرغ و ماھی ورا بشگرند
و ز و روی يکباره برگاشتند
بديدار او کس نبد شادکام
ز جامه برھنه تن خوار اوی

از آن پس که مردار چندی چشيد
پذيرفت شاھش ز بی بچگی
يکی سرو بد تا بسودی سرش
بر اينگونه بر پادشاھی گرفت
ز فرمان شاھان کنون بگذرد

برھنه سوی سيستانش کشيد
ز ناداری و پيری و غرچگی
چو با شاخ شد رستم آمد برش
بباليد نا پارسائی گرفت
ھمی راه فرزانه گی نسپرد

جواب رستم
رستم جواب اسفنديار را ميدھد و نژاد خود را تعريف ميکند.
بدو گفت رستم که آرام گير
دلت سوی کژی ببالد ھمی
جھاندار داند که دستان سام
نياکانت را پادشاھی زماست
قباد گزين را ز البرز کوه
وگرنه يکی بت پرستنده مرد
ھمھن مادرم دخت مھراب بود
چو من بر گذشتم ز جيحون بر آب
ز ششصد ھمانا فزون است سال

چگوئی سخن ھای نا دلپذير
روانت ز ديوان بنالد ھمی
بزرگست و با دانش و نيکنام
وگرنه کسی نام ايشان نخواست
من آوردم اندر ميان گروه
نه با گنج و لشکر نه با دار و برد
کز و کشور سند شاداب بود
ز توران به چين رفت افراسياب
که تا من جدا گشتم از پشت زال

اسفنديار نژاد خود را پيش رستم تعريف ميکند:
شنو کارھائی که من کرده ام
نخستين کمر بسته ام از بھر دين
نژاد من از پشت گشتاسب است
سوی گنبدان دژ به پيغمبری
که لھراسب بود پور اروند شاه
ھم اروند از تخمۀ کی پشين
پشين بود از تخمۀ کيقباد
ھميرو چنين تا فريدون شاه
ھمان مادرم دختر قيصر است
ھمان قيصر از سلم دارد نژاد
ھمان سلم پور فريدون بود
تو آنی که پيش نياکان من
پرستنده بودی و خود نيا
بزرگی ز شاھان من يافتی
که تا گشتاسب را داد تخت
ھر آنکس که بر گشت از راه دين
سوی گنبدان دژ به پيغمبری
يکی دژ ھمان بر سر کوه بود

ز گردنکشان سر برآورده ام
تھی کردم از بت پرستان زمين
که گشتاسب از پشت لھراسب است
جھان ديده جاماسب شد لشکری
که او را بدی آنزمان نام و جاه
که کردی پدر به پشين آفرين
خردمند شاھی دلش پر ز داد
که اصل کيان بود زيبا کاله
که او بر سر روميان افسر است
نژادی بآئين و با فر و داد
که از خسروان گوی مردی برد
بزرگان و فرخنده پاکان من
بجوئيم ھمی ز ين سخن کيميا
چو در بندگی نيز بشافتی
ميان بسته دارم به مردی و سخت
بکشتم بميدان توران و چين
جھانديده جاماسب شد لشکری
که از برتری دور از انبوه بود

بر آنجا ھمه بت پرستان بدند
که ما را بھر جای دشمن نماند

سراسيمه بر سان  ...بدند
نه بت خانه ھا نه برھمن نماند

ستايش رستم از پھلوانی خود
کنون دار گوش و بشنو سخن
که کاوس کی را گشودی ز بند
ز من بشنو ای گرد اسفنديار
تو تکيه چنين بر جوانی مکن
مکن آنچه گشتاسب گويد ھمی
چو ديدش مر او را کنون کينه جوی
بيامد به زابل پدر را ببلخ
سر انجام از چين برون تاختند
کسی کو پدر چنين خوار کرد
بخواھد بدل مرگ اسفنديار
مکن ای پسر بشنو از من درست
مرا بود اين گنج آباد و بوم
چه نازی بدين تاج گشتاسپی
بايران و توران ترا شه کنم
ز تيزش خندان شد اسفنديار
ھمی گفت و چنگش به چنگ اندرون
بخنديد آن فرخ اسفنديار
تو امروز می خور که فردا برزم
به نيزه ز اسپت نھم بر زمين
دو دستت ببندم برم پيش شاه
بباشم به پيشش بخواھشگری
بخنديد رستم ز اسفنديار
ز کوپه به آغوش بردارمت

از ين نامبردار پير کھن
که آوردی او را به تخت بلند
مباش ايمن از گردش روزگار
ز پير جھان ديده بشنو سخن
که او راه دانش نپويد ھمی
بآتشکده رفت با آبروی
رھا کرد تنھا با کام تلخ
بخواری مر او را بخون آختند
پسر را نخواھد غم کار کرد
که فرمود با رستمش کارزار
که گشتاسب خود دشمن جان تست
که گشتاسب آھنگری بد به روم
بدين باره و تخت لھراسپی
ز تو دست بدخواه کوته کنم
بيازيد و دستش گرفت استوار
ھميداشت تا چھر او شد چو خون
بدو گفت کای رستم نامدار
به پيچی و يادت نيايد ز بزم
از آن پس نه پرخاش جوئی نه کين
بگويم کز و من نديدم گناه
بسازم ز ھر گونه ئی داوری
بدو گفت سير آئی از روزگار
بنزديک فرخنده زال آرمت

رستم به سخن آمد و به اسفنديار گفت از حرف ھای نا مطلوب دست بردارد و بی جھت طرف
کژی مرود .ھر کسی ميداند که سام نريمان آدم بزرگ و نام آوری است .شما اشخاص گمنامی
بوديد و کس به نام شما را نميشناخت .پادشاھی را ما و خاندان ما به شما ارزانی کرده ايم و
گرنه بن پرستی بيش نبوديد .مادرم رودابه دختر مھراب شاه کابلی است که بر تمام کابلستان و
سند حکمروائی دارد.
اسفنديار اين سخنان را شنوده بجواب رستم مبادرت ميکند و ميگويد من کسی ھستم که از بھر
ترويج دين کمر بستم و بيخ بت پرستی را از جھان کندم .من پسر گشتاسب و از پشت
لھراسب ،اروند  ،پشين و کيقباد ھستم که تخمه آن به فريدون ميرسد و او از دودمان پيش
داديان بلخ است .مادرم ،کتايون ،دختر قيصر ،پادشاه روميان است و روميان ھم از پشت سلم

و فريدون ھستند .تو رستم و پدرت زال در حقيقت غالم سرای ماھستيد .رستم ميبيند که از
الف زدن و خود ستائی کردن کاری پيش نميرود ،تغيير تکتيک جنگی ميدھد و زبان به البه و
نصيحت ميگشايد و ميگويد که ای اسفنديار اينقدر جوانی مکن و سخنان پير جھانديده خود را
بپذير .جھان ميگذرد و جوانی و غرور ھيچ کسی نميماند .تو بايد به سخنان گشتاسب گوش
ندھی .کسيکه با پدر خود کاری نکرد و او را تنھا در بلخ در چنگ تورانی ھا گذاشت ،بر پسر
خود کاری نخواھد کرد .او به سيستان آمد تا به مھمانی و عشرت گذراند و پدرش در دست
دشمن کشته شد .چنين پدر از دل و جان خواھان مرگ پسر جوانش اسفنديار است .حقيقت اين
است که تخت و تاج شاھی وقتيکه بدست ما بود ،گشتاسب در ديار بيگانه در روم آھنگری
ميکرد .اسفنديار به منتھا درجۀ غيظ و غضب رسيد و از قھر بسيار خنده اش گرفت و به
رستم گفت که فردا در رزم بزم را فراموش خواھی کرد .فردا به نوک نيزه از اسپ بر زمين
می آرمت و دست بسته به دربار گشتاسب شاه به بلخ خواھم فرستاد.
رستم در مقابل خنده کرد و يک کلمه گفت :فردا ترا در آغوش گرفته و به پيش زال خواھم
رسانيد.
چون سخن به اينجا رسيد ھر دو پھلوان دست به قبضۀ شمشير بردند و به جنگ تن به تن آغاز
کردند.

