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 «رستم و شغاد»داستان 

 فردوسی شاهنامه از

 زاده محمدعلی عزت

 شناسیکارشناسی ارشد ایران جویدانش

 دانشگاه تهران

  درآمد

این میراث گرانسنگِ فرهنگ و ادب ایران . روایت حکیمانه حماسه ملی ایران و سند هویت ملی ایرانی است شاهنامه فردوسی

، تبار پهلوانی نیز دارد و فرزند زال شاهنامهرستم پهلوان نخستِ . اندرا به سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی تقسیم کرده

که هر یک آرمانی را در داستانهای  شاهنامهدر میان خیل یالن . ایران است ایفرزند نریمان از تبار گرشاسب؛ پهلوان اسطوره

رستم در شاهنامه، نماد ایران است و . کنند، رستم تنها پهلوانی است که همیشه و تنها آرمانش ایران استآن دنبال می

مرگ . استفرهنگ ایرانی جا انداختهسرایی، این نماد را در مانندِ حماسهفردوسی با درک عمیق از تمدن ایرانی و قدرت بی

است و پایان کارِ پهلوانان  شاهنامهرستم اگرچه همچون مرگ سهراب و سیاوش سوزناک و جانگداز نیست، اما تلخترین مرگ 

 ،شاهنامهجای ای به مرگ دارد و این در جایفردوسی، استـاد تصویرگر حماسه ملی ایران، رویکرد ویـژه. و پهلوانی در ایران

انگیز مرگ رستم داستـان تلـخ و غم« داستـان رستم و شغاد». شودخوبی خوانده میبه« داستـان رستم و سهراب»ویژه آغاز هب

 . است

 منبع داستان

پیکر از تبـار سام فرزند نریمان؛ نیای رستم کند؛ مردی پهلوانمعرفی می« سروه آزاد»منبع خود را  یفردوس ،داستان آغازدر 

 .                       استیاد  و کتابهای شاهان را در اختیار داشتهداستانهای بسیاری از رستم بهبوده، 

 یکی پیـر بُـد نامش آزاده سرو                که بـا احمدِ سهل بودی به مـرو

 کجـــا نـامه خسـروان داشتی                تــن و پیکـر پهلــــوان داشتی

 سری پرسخن                زبـان پـر ز گفتـــارهـای کـهن دلی پر ز دانش،

 به سام نریمـان کشیدی نـژاد                بسی داشـتی رزمِ رستـم به یـاد

 شخصیتهای داستان                                                                         

 .                                      فرامرز؛ پسر رستم/ رخش؛ اسب رستم / زَواره؛ برادر رستم / رستم /  زال؛ پدر رستم  :مثبت

 .شاه کابل/ شَغاد؛ برادر ناتنی رستم  :منفی

 قاموس واژگان دشوار

/ اختر، بختیار نیک= بلنداختر / جنگجو = گُنداور / شناسی جدول ستاره= زیج / نوعی ساز زهی = رود / حرم، حرمسرا = پرده 

= بـاژ / نام دیگر زال؛ پدر رستم = دَستان / نریمان؛ پدرِ سام و نیای رستم = نِیرَم / تبار = تُخمه / شناس ستاره= شُمَر ستاره

سرنیزه = سِنـان / شکـار = نَخچیر / شوم = بـداخـتر / بـدسرشت، حـرامزاده = بـدگُهر / بزرگان = مِهتران / باج، خـراج، مالیات 

یل، = گَو / نَه = مَه / تـاب، طاقت = تـاو / بـاج، خسارت جنگ = ساو / تنومند، لقب رستم = پیلتن / آبدار، درخشان = آبـگون / 

رّان، غُـ= دَمـان / دودمـان، تبار = دوده / نیزه، زوبین = ژوپین / تنومند، لقب رستم = تهمتن / امـان = زنهـار / پهلوان 

/ جنگ = آویزِش / دشت = هامون / گورخر = گور / میش کوهی = غُرم [ / هندی]دستار = شاره / دَوان = پویان / خـروشان 

                                    .                                                                                                          ارّه= ار / هزار، بیوَر ده= پیوَر 
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 شرح داستان

. شباهت بسیار به سام پدر زال داشتآورد که  ایدنهبزیباروی  یپسرروزی از زال،  ،زال حرمسرای از ی هنرمند و رودنواززیکن

یزدان پاک پناه برد، به زال . خواهد شد شوم است و مایۀ تباهی خاندان سام و آشوب در ایرانشناسان به زال گفتند او ستاره

پرورد، در او نشان شاه کابل او را . او را نزد شاه کابل فرستاد به نوجوانی که رسید، نیایش کرد و نام کودک را شَغاد نهاد؛ و

                                          .اش درآورده همسریب دختر زیبارویش را قدر دوستش داشت کهجنگاوری و پادشاهی دید و آن

چون . خواست دیگر زیر بار خراج دادن به رستم نرود ی گرفت،دامادرا به شغاد  گزار رستم بود، زمانی کهشاه کابل که خراج

این چه برادری . کندیبرادرم از من شرم نم»: شد و به شاه کابل گفت شغاد خشمگین ،آمدندبرای گرفتن خراج رستم مأموران 

شب نخفتند و تا بامداد . رفتیشاه کابل پذو « .وپا کنیمو نامی در جهان دست میبه دام اندازاو را  به کمک هم، دیبا! است؟

 با حضور بزرگان ترتیب بده یمهمان» :خواست از شاه کابل شغاد. دسیسه چیدند تا رستم را بکُشند و زال را به سوگش نشانند

بروم؛  به زابل نزد پدر و برادربرای دادخواهی،  مهمانی را ترک کنم؛دلخوری در برابر چشمان همه، با  آن، به من بد بگو تاو در 

 ، آنها را از نیزه و تیغبه اندازه رستم و رخش بکن هاییچاه، تو در شکارگاه. را وادار به حرکت به سوی کابل نمایم رستم و

 «                                                        !در میان مگذار مردان رازداری به این کار بگمار و این راز را با هیچکس. را بپوشان یشانو روبیاکن 

به زابل  در مهمانی بد گفت و بِدو بد کرد، او شغاد خرد گوش سپرد و چون بهکابل جوانمردی از سر نهاد و به حرف آن بیشاه 

نامش »: ال شاه کابل را از وی پرسید، پاسخ دادچون رستم ح. آنها از دیدنش شاد شدند و آفرین گفتند. رفتنزد پدر و برادر 

رستم « .شناسد و به من هم گفت فرزند زال نیستیخواهد به تو خراج دهد و دیگر رستمی نمیکه گفته دیگر نمی! را مبر

: تشغاد گف چون عزم کابلستان کرد،. ی بیاراسترگپس لش. خواهم کردو تو را شاه کابل  کشمیمن او را م: برآشفت و گفت

و نماینده  ودش مانیپش[ با دیدن تو و از ترس هیبتت] او پندارمچه کسی جرأت جنگیدن با تو دارد؟ می !کنم یرکشگلش»

                                                                                                .راه افتادکابل به یسوبه و صد پیادهسوار  صدو تنها  ،زوارهبرادرش پس رستم با  «.بفرستد برای پوزش

پیکی شغاد  ،کابل رستم بهپیش از رسیدن . ند و از تیغ و نیز و شمشیر آکندندرا چاه کند گاهشکارسراسر دستور داد شاه کابل 

با روی خوش و  شاه کابل «!بخواه امان ات پوزش و از اواز کرده و ایب .آمده بدون سپاهپهلوان  رستمِ»که  نزد شاه کابل فرستاد

 رستم .خواست زار و گریان، پوزش و ، دستار و پاپوش کنداده شدیاز اسب پسوی رستم شتافت، از شهر به اندیشه پلید،

شاه کابل در حضور بزرگان از . و پر آب و درخت در نزدیکی کابل شتافت سرسبز ییجابا وی سوی  و رفتیپذ جوانمردانه

دارم پر از میش  یشکارگاه خوب هستی، شکار مایل بهاگر »: گفت نوشیدنی و ساز و آواز پذیرایی کرد و بدوو  رستم با خوردنی

ا برداشت، و به همراه شغاد و زواره، ، بازها و شاهینهای شکاری را پراند، کمان کیانی ررفتیرستم پذ «.کوهی، آهو و گورخر

 .عازم شکار شد

ترسید،  ؛برد ی به وجود چاهپ تازه، خاک یرخش از بو پیمود کهراه می ارهو زو با شغاد ر در شکارگاه پراکنده شد و رستمگلش

در جستجوی راه  رخش. به او زد یاانهیتازشد و  نیخشمگاز درنگ رخش، رستم . ایستاددو چاه  انیو م فتکو نیبر زم پا

، اما توانست با دالوری خود را از شد یرستم هم زخمتن و پای  .شد دهیدر شیدر چاه افتاد و پهلو گریز، سُر خورد، دو پایش

از این کار تو، ایرانِ آباد ویران ! ای مردِ بدبختِ شُوم»: و گفتدب وکار اوست  کار ، دریافتدید اشغاد ر چاه بیرون کشد و چون

خواهی در ایران، خون بریزی تا کی می. سرنوشت حق تو را داد» :شغاد گفت «.ی و به پیری نخواهی رسیدشویم مانیپش. شد

 « .و جنگ و تاراج کنی؟ زمان آن رسیده که به دست اهریمنان کشته شوی
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 قرااثر باشدن« گیردالوقوعش را میرستم انتقام مرگ قریب»نگاره 
                (آرتور هاتن، موزه متروپولیتن نیویورک، گالری طهماسبیشاهنامه شاه)
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 «.ریزمو برایت اشک خونین می ورمآمیپزشک  روم و برایتیمکنی؟ اینجا چه می» : گفتبه رستم و  رسیدشاه کابل آنگاه 

از جمشید بزرگان شاهان و همه ! اشک خونین برایم مریز. کار من از پزشک گذشته! گرحرامزاده دسیسه یا»: رستم پاسخ داد

  «.خواهد خواستاز تو  کین مرام فرامرز دلبند پسر اما م،ریمیمو فریدون و کیقباد و سیاوش مُردند و من نیز 

از  شغاد خندان «.شایسته نیست گزندی به من رساند ،دیآسویم  یریاگر ش کهبده  م راکمان»: به شغاد گفترستم سپس 

 تهیچناری میان شغاد پشت درخت .نشانه گرفت ی خودشرا به سو ناگهان آناما رستم  .بدو داد کمان را کشید و مرگ برادر،

پیش  هکه توانست را سپاس گفتخداوند  آنگاه .هم دوختبه را  دردرخت و برابا واپسین توان، تیری افکند و رستم  .شد پنهان

 .درگذشت گرید چاهیدر  زیزواره ن. جان سپردو  ...از مرگ، کین خود را بستاند

 

 

 

 
 

 

 

 
 نگاره

 «کشتن رستم شغاد برادر خود را به تیر»

 فردوسی شاهنامهاز یکی از نسخ مصور 
 (*«داستانهای شاهنامه»وبالگ : منبع)

_______________________________________ 
* https://ferdosi-toosi.blogsky.com/1392/06/23/post-106  

 نقد داستان

؛ امری است سترگ که فردوسی با قدرت از پس آن برآمده و از شاهنامهمرگ رستم؛ نماد ایران، یلِ تاجبخش و پهلوان اول 

مانند همه داستانهای شاهنامه، حکیم بزرگ طوس با . استدل این داستان نیز، پند و اندرز و حکمت به خواننده ارائه کرده

او نوید شوم مرگ را از پیش به . استانه، داستان را پرورش داده و به انجام رساندهپردازی ماهرساختن تصاویر بدیع و شخصیت

رستم را . گویدشود، از شگفتیِ سرنوشت و دونیِ چرخ گردون میخواننده داده و هر گام که قهرمان داستانش بدان نزدیک می

حتی در آستانه . اد شغاد و شاه کابل استاش مانع دیدن حقیقتِ نهکشد و جوانمردیفریبد و به کام مرگ میخودی می

فروغلتیدن به چاه مرگ، رستم با تازیانه زدن به رخش که درتکاپوی گریز است، خود موجب دستپاچگی او و افتادن این دو یار 

 .آفرین است، یار همیشگی و فادار رستم و همانند یک انسان، نقششاهنامه فردوسیرخش در . شودهمیشگی به دام مرگ می

گوید همه شهریاران و پذیرد و میرستم مرگ را بـا آرامش می. دهدنیز با هم روی می شاهنامهانگیز این دو قهرمان مرگ غم

او در دم مرگ نیز خدای را . آوردجا میخواهی از برادر نابکار را رستم شخصا بهسنت کین. اندو مرده بزرگان نیز رفتنی بوده

                     .رودبه درگاه یزدان از دنیا می گوید و بـا نیایشسپاس می

                                                                                  منبع

 .99۳9اقبال، : پور، با استفاده از نسخه ژول مُل و نسخه مسکو، تهران، تصحیح و مقدمه علیرضا شجاعشاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 


