
 
 
 
 
 

 *پردازي فردوسيهنر داستان
 

 حبيب يغمايي

 

پردازي هنري است بسيار ظريف و دقيق، در اين فن ادبي طرازنده  داستان

 م آن راو گوينه  بايه آغاز و پايان داستان را از نخست درنظر گيدرد، و زيدر و بد

و  بهاي نامناسب و ناهموار در آن را  نيا، و طرح آن را چنان بريزد كه نكتهبسنجه

 ها و لطايف آن را درنيابه.شنونه  باذوق جز با تأمل و دقت زيبايي

تر تر و بداذوقطرازنه  و نويسنه  داستان هرچنه ماهرتر و داناتر و حساس

شود و گداهي چندهان مد  ر تر و گيراتر ميباشه داستانش به همان نسبت جذاب

 بخشه.فوق تصور مي و جنبشي افكنه يا نشاطياست كه شنونه  را به گريه درمي

ي شداهنامه فردوسد در اينجا نظر به استواري و شديوايي و الاداو و منداني

 نيست و آن بحثي است:

 انهكه خاصان در اين ر  فرس رانه 

 انهبه ال احصي از تك فرو مانه 

                                                           

.651تا  164، صص 1357ما  ، بهمن11*. يغما، سال سي و يكم، شمارة   
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موضوع سخن اين است كه حكيم بزرگوار ما را داسدتانهايي اسدت كده از 

 ظير است.نسازي بينظر هنرمنهي و صحنه

دانيم قسمت بيشتر شاهنامه كه جنبة اسداطيري دارد سداخته و پرداختده مي

نامه يا مأخذ ديگري كده در دسدت داشدته انهيشة فردوسي است و اگر در خهاي

اي خشكيه  و پوسيه  يافته اين اوست كه ايدن ريشده را از ندو بدرآورد  و ريشه

 آبياري كرد  و برگ و بار بخشيه  است.

ه چه نيم كه فردوسي اين اساطير مرد  را چگونه جان بخشيه  و باكنون ببي

 گر ساخته است.وجه آراسته و به چه هنرمنهي و استنهاد جلو 

گذريم چه منظور ما داسدتانهاي از دورة ساسانيان كه جنبة تاريخي دارد مي

اي اسددت كدده دوسددوا شدداهنامه را فددرا گرفتدده و همدده داراي ظرافددت افسددانه

نهر پادشاهي اسدك ي، و به نظر بنه  دوسوا از شاهنامه ينني از آغاز تاپردازافسانه

تر از يك سوا بنهي است، زيرا فردوسي در اين هنگاا جوانتر تر و جذابشيرين

تر و اميهوارتر بود  و آزادي بيشتري در بيان داستانها داشته كه تر و بانشاطو آماد 

 مقيه به روايات تاريخي نبود  است.

ن اي كه در اين بخش از شاهنامه است از آغاز تا پايان چناهاي افسانهداستان

تركيب و تأليف يافته و نكات و دقدايق آن راايدت شده  كده بده هدي  نكتده آن 

 توان نهاد، ازقبيل:انگشت نمي

دابه خواستاري منوچهر از دختران پادشا  يمن براي پسران خود د زال و رو

 د منيژ  و بيدژن د بهدراا گدودرز در جسدتن د سهراب و رستم د داستان سياوش

........ 
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پردازي اسدت و بده نداگزير موضوع سخن بنه  هندر فردوسدي در داسدتان

ن پرداخت. شما استادان آز داستانها را خوانه و به توضيح بايه نخست هريك امي

اندهر نشدويه، نده بزرگوار من و شنونهگان ازيز از اين سخن بده وحشدت و بيم

كنم. تنهدا بايه وقتتدان را تبدا  مديخوانم و نه در توضيحاتي كه ميا ميداستانها ر

يرد بده يكي دو داستان را با سادگي و ايجاز تماا كه بيش از بيست دقيقه وقت نگ

 رسانم:ارض مي

 زال و رودابه

است  مهراب پادشا  كابل است د به ساا نريمان كه فرمانروا و شا  سيستان

  شدهرياران ايدران نژاد ضحاك است و ضحاك در پيشگادهه د مهراب از باج مي

شدود. در را  ملنون و مطدرود. زال پسدر سداا ااشدق رودابده دختدر مهدراب مي

هاي سياسي و نژادي است و شهريار پيوستگي و وصلت اين دو خانواد  دشواري

ايران منوچهر با اين ازدواج سدخت مخدالف اسدت. مندوچهر چدون از راز زال و 

دهه كه به كابل برود و مهدراب و شود مخصوصاً ساا را فرمان ميمي رودابه آگا 

 كشورش را تبا  كنه.

 چنين گات با زال شا  جهان

 كز ايهر برو با گزيه  مهان

 به هنهوستان آتش انهر فروز

 همه كاخ مهراب و كابل بسوز

 نبايه كه او يابه از تو رها

 كه او مانه  از تخمة اژدها
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توان تصور كرد كه پهرش به رزا پهر اين واقنه مي حال زال را چگونه در

كنه تا دل پهرش نرا شود و آنگا  سداا بده ها ميها و گلهرود. گريهمنشوقش مي

نويسده مشدحون از سدتايش و خدواهش، و زال را بده درگدا  اي ميمنوچهر نامه

 از رسته و منوچهر پس از پرسشها و آزمايشدها و هنرهدايي كدهفشهريار ايران مي

 دهه.بينه اين پيونه را اجاز  ميزال مي

توان دريافت كه فردوسي با چده بهيهي است در طي چنه جمله كوتا  نمي

 خشيه .هنرمنهي از اين مضايق رهايي يافته و چگونه داستان را پاياني سزاوار ب

 
 تازيانه بهرام

تن از فرزنهان گودرز،  75در جنگ پشن ايرانيان سخت شكست خوردنه. 

 ونادر از تخمده كداووس و بسدياري از پهلواندان  80ن از فرزندهان گيدو، و ت 25

شونه و باالخر  بده كدو  همداون بزرگان ايران در اين رزمگا  كشته و مجروح مي

رسدته و بدر اشدكبوس و فستم را بده يداري ايرانيدان ميربرنه تا كيخسرو پنا  مي

 شود.خاقان چين چير  مي

انده و  همداون جداي گرفتهورد  در پنا  كدپس كه ايرانيان شكست خاز آن

د را طلبه كه به رزمگا  باز گردد و تازيانة خوبهراا فرزنه گودرز از پهر اجاز  مي

 كه در منركه از دست داد  بداز جويده. هرچنده گدودرز و بدرادرانش بده او پنده

جويي چشدم بووشده ندهگردي و تازياشونه كه از اين شبدهنه و خواستار ميمي

 ذيرد:پنمي

 بهو گات گيو، اي برادر، مرو

 فراوان مرا تازيانه است نو
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 يكي دسته را سيم و زر انهر است

 دو، دسته به خوشاب پر گوهر است

 دگر پنج دارا همه زرنگار

 برو بافته گوهر شاهوار

 ز بهر يكي چوب بسته دوال

 شوي خير  انهر دا بهسگال

نندگ اسدت اگدر آن را  اا مدن نقدش اسدت وگويه بهان تازيانه نبهراا مي

 تورانيان به دست گيرنه.

 شما را ز رنگ و نگار است گات

 شه ناا با ننگ جاتبن زامرا 

 گرد:و باري به ميهان رزا برمي

 گه كه بخت انهر آيه به خوابهم آن

 سر مرد بيهود  گيرد شتاب

جدان بدرادران و در رزمگا  كه گيتي از ما  درخشان شه  بود پيكرهداي بي

بارد. يكي از دليران ايدران خسدته و مجدروح يابه و بر آنان اشك ميرا ميدليران 

 افتاد  بود. بهراا پيراهن خود را دريه و زخمش را بست و از مرگ رهانه:

 بهو گات بهراا كاين خستگي است

 تبه بودن آن ز نابستگي است...

 در رزمگا  گشت و تازيانة خود را در ميان كشتگان آلود  به خون و خداك

يافت اما در بازگشت با خروشيهن اسدب تركدان خبدر يافتنده و پدس از جدهالي 

سخت او را پس از سه روز كشتنه. برادرش گيو كه به جستجوي او آمه  بدود او 
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را در ناس واپسين يافت و كشنهة او را به چنگ آورد و به مكافات كشت و پيكر 

 جان برادر را در دخمه نهاد.بي

 كبوددر دخمه كردنه سرخ و 

 تو گاتي كه بهراا هرگز نبود

اين حكايت از دويست بيت انهكي كمتر است ولي مضدمون آن و تركيدب 

آهنگي و پختگي چنان اسدت كده بايده از داسدتانهاي لطيدف شداهنامه آن در هم

شمار آورد. وصف ميهان رزا در شب مهتاب و پيكرهداي آغشدته بده خداك و به

نان است كه گويي خواننده  در ت جنگ چهايي از شمشير و نيز  و آالخون و تل

 آن بيابان هولناك با بهراا است.

 
 سياوش

 كنون اي سخنگوي بيهارمغز

 يكي داستاني بياراي نغز

 سخن چون برابر شود با خرد

 روان سراينه  رامش برد

كننه و در پيوستگي او طوس و گيو دختركي زيبا را در نخجيرگا  اسير مي

برنه كاووس آن دو پهلوان را شهريار ايران كيكاوس ميستيز . چون داوري را به 

و خدود « شدكاري چندين در خدور مهتدر اسدت»كنه كه به خواسته بسيار راا مي

 گزينه.دخترك را به همسري برمي

 بهو گات خسرو نژاد تو چيست

 كه چهرت به ماننه چهر پريست
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 بگاتا كه از ماا خاتونيم

 به سوي پهر ز افريهونيم

آيه. رستم پرورنه  سياوش است او را به ن دختر به وجود ميسياوش از اي

گيدرد آموزد. چون باال ميبرد و فنون دليري و پهلواني و ادب به او ميسيستان مي

رود به ديهار پهرش. در اين هنگاا مدادر سدياوش جهدان را بدهرود به تختگا  مي

 ز نسخ نيسدتشود. )مرگ مادر سياوش در برخي ا. سياوش سوگوار ميگويهمي

 بيت  بت شه (. 15تبر فصلي در هاي اصيل و منولي در نسخه

رود و سودابه زن پهرش بده او سياوش با اصرار پهرش به شبستان شا  مي

تابه و سودابه با فريبهداي زنانده شود. سياوش از فرمان سودابه سر برميماتون مي

رود و خود به آتش درمديگناهي براي ا بات بي نمايانه. سياوشاو را گناهكار مي

 شود ولي كيكاووس به او ماتون است.سودابه گناهش آشكارا مي

يابه كه به رزا تورانيان در اين هنگامه سياوش از طرف كيكاوس فرمان مي

دانه و در ايدن رزا رود و سياوش اين رزا را راهي در رهايي از دربار پهرش مي

 برد.رستم را نيز با خود مي

كوبه. شدهرهايي شود، در آشتي ميب از آمهن ايرانيان آگا  ميوقتي افراسيا

گذارد. يكصه تن از نزديكان خود را به گروگان كه مورد نزاع است به ايران وا مي

كنده. سدياوش و رسدتم و ديگدر اي بيكران نثدار ميسوارد. خواستهبه ايرانيان مي

پذيرنده. آنگدا  نده ميياببزرگان چون اين آشتي را از هر روي به سدود ايدران مي

نويسه و او را بهين آشتي كه صلحي دائمي ميان ايدران اي به پهر ميسياوش نامه

فرسدته، دهه و رستم را به پيدامبري بدا نامده بده دربدار ميو توران است نويه مي
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انهيشه و نابردبدار و خودكامده اسدت بده رسدتم ناسدزا كاووس كه تنهخوي و بي

 گويه:مي

 اياين در سر او تو افكنه كه 

 ايچنين بيخ كين از دلش كنه 

 آساني خويش جستي در اينتن

 نه افروزش تاج و تخت و نگين

 گردد.شود و با سوا  خود به سيستان باز ميرستم سخت رنجيه  مي

دهده نويسه و فرمدان مياي به تنهي و تلخي ميهدر پاسخ سياوش نيز نام

ايي و سوههاري با طدوس فرست تا بر دار كشم. فرمانرو ها را به درباركه گروگان

تدار نوذر است. تو خود به درگا  بيا كه در خور سوههاري نيسدتي. سدياوش از رف

ها را بده هدا و خواسدتهناچار گروگانآزرد  و دژا بدهپهر با رسدتم و خدودش دل

 كنه كه:يدهه و از او درخواست مپس ميافراسياب 

 رايكي را  بگشاي تا بگذ

 به جايي كه كرد ايزد آبشخورا

 فرسته.اي پر سوز و گهاز ميو در پاسخ پهر نامه

 يكي نامه بنوشت نزد پهر

 همه ياد كرد انهر و در به در

 كه من با جواني خرد يافتم

 ز كردار به روي برتافتم

 از آن آتش مغز شا  جهان

 دل من برافروخت انهر نهان
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 شبستان او درد من شه نخست

 دلم رخ ببايست شستبه خون 

 ببايست بر كو  آتش گذشت

 به من زار بگريست آهو به دشت

 وزان ننگ و خواري به جنگ آمها

 خرامان به چنگ نهنگ آمها

 دو كشور بهين آشتي شاد گشت

 دل شا  چون تيغ پوالد گشت

 نيامه ز من هي  كارش پسنه

 گشادن همان و همان نيز بنه

 چو چشمش ز ديهار من گشت سير

 ر گشته نباشيم ديربر سي

كنه و سياوش را بدا مهربداني افراسياب به پنه پيران از سياوش دلجويي مي

دهه تا اينكه گرسيوز برادر افراسياب بده پذيرد و دخترش فرنگيس را به او ميمي

 دهه.كشتن او فرمان مي

شنود با سوا  زابلي خود را به پايتخت وقتي رستم خبر مرگ سياوش را مي

دانده آن زن را در ها را سودابه ميها و ناكاميو چون ماد  اين گرفتاريرسانه مي

 كنه.حضور شوهرش هالك مي

 ز پرد  به گيسوش بيرون كشيه

 ز تخت بزرگيش در خون كشيه
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 كسي كو بود سرور انجمن

 كان بهتر او را ز فرمان زن

 خدواهي سدياوش از ندو آغدازپس رزا طوالني ايرانيان و تورانيان بده كين

 شود.مي

ا در اين داستان نكات و دقايقي است كه فردوسي با زيركي خاص همة آنه

اي مهمل نگذاشته. ترصيني است كه اسدتاد گدوهري در را راايت فرمود  و نكته

 دل قرار داد .نظران آگا نهايت زيبايي و كمال آراسته و در منظر صاحب

ي كينه، نژاد، آشتاشق، فريب، حسه، رادي، جوانمردي، خودكامگي، ادب، 

گونه صاات زشت و زيبا هريك به جاي خود نمود  شده  كده تدا و جنگ و اين

هون جهان باقي است جهانيان را آموزنه  خواهه بود. مادر سدياوش از ندژاد فريد

ورزد است و نژاد در نظر فردوسي اهميت دارد وقتي سودابه به سياوش اشق مي

 او از جهان رفته است.

جوي و كاووس بدهخو و تنده و ندادان و فريبنه  و چار  سودابه زني است

 پرست و خودكامه.زن

 گنا .نهاد و بيسياوش جواني است با آزرا و آراا و مهربان و نيك

 رفت،بود و به پيامبري نزد كاووس نمياگر رستم با سياوش مي

 گات،رانه و سرد نميو اگر كاووس او را نمي

 گشت،ايران باز مي و اگر سياوش به فرمان پهر به

 فرستاد،سياب باز پس نميها را به افراو اگر گروگان

كرد امدا حكديم اين همه نقايصي بود كه داستان را با ضنف تأليف توأا مي

بزرگوار چنان رشته را به هم پيوسدته و تابدان كدرد  كده گرهدي در آن نيسدت و 
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 كارگا  طبع او ديبايي لطيف پرداخته است.

 
 اررستم و اسفندي

فردوسي رستم را نمونة انساني تماا كده داراي مراتدب االيدة شدجاات و 

راستي و رحم و انصاف و اهالت و اات و وفداداري باشده سداخته و پرداختده 

 است و نيمي از امر خود كم و جهاني پر از ناا رستم كرد  است.

ناا كده بده چندين صدااتي آراسدته شده  اكنون اين پهلوان بزرگوار و نيك

 اي دلير را كه در را  آئين و دين شمشدير زد  و جهداد كدرد  و ازيه شاهزاد بامي

 يم بايههمة اينها گذشته ولينهه ايران است، تبا  سازد. چه دشواركاري! شاار حك

ت هم درافكنه تا پادشاهي نامور به دسداين دو فرزنه رشيه و بزرگوار ايران را به

نژادان تا پايان جهان كينة طوري كه ايرانيهسوهساالري نامورتر از پاي درآيه. اما ب

يك از اين دو را به دل درنگيرنه و همچندان هدر دو تدن را مقدهس و مندز   هي 

 شمارنه.

تنها در نظم اشنار پرمغز و لطيف است كه در منتهاي جزالدت هنر شاار نه

ي پردازكنه هندر داسدتانت است. آنچه اظمت انهيشة او را بيشتر آشكار ميو رق 

تدوان جانبه را كنار بگذاريم به حقيقت نميطوري كه اگر احساسات يكاوست به

يك از دو پهلدوان بده آفدرين سدزاوارتر جويي كدهااداوري كرد كه در اين ستيز 

هدا. ها و نكوهشاي است شگات در گادتن و بدازگاتن و سدتايشاست. محاكمه

ن اقيده  را دربدارة دانده و همديكنه شخص او را محق ميوقتي رستم سخن مي

گويه دهه، رستم به صراحت ميكنه، وقتي او جواب به رستم مياسانهيار پيها مي
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كه پهرت گشتاسب ترا مخصوصاً به نبرد من فرستاد  كه تبا  شوي و تخت و تاج 

 چشم،منازع باشه اكنون كه مرا خواسته، بهبي

 انان از انانت نويچم به را »

 « خرامان بيايم به نزديك شا

 ي گاتداراگر شا  مرا بكشه يا ببخشه فرمان برا. اسانهيار با اينكه به درست

زنم و فرمايه به دستور شا  تو را بنه ميپذيرد و ميرستم اطمينان قطني دارد نمي

برا و خودا ضامنم كه هي  گزنهي به تو نرسده و البتده رسدتم به خهمت شا  مي

 پذيرد.نمي

 بنه كه چنهين چه گويي تو از كار

 بترسم كزين بنه يابي گزنه

 مگر آسماني سخن ديگرست

 كه چرخ روان از گمان برترست

 كه گويه برو دست رستم ببنه

 چرخ بلنه ،نبنهد مرا دست

 من از كودكي تا شهستم كهن

 بهين گونه از كس نبردا سخن

 گويه:و او مي

 به جز مرگ يا بنه چيزي مجوي

 ها به خير  مگويچنين گاتني

هدا و التمداس ايدن جوييهدا و چار راسدتي شدخص از فروتنيبه در اينجا

م گونه فريب و دورويي در آن نيست سخت متدأ ر و متدرح پيرمرد محترا كه هي 
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بستي گرفتار نامه  چون اسانهيار را گا  به چنين بنشود چه در تماا امر هي مي

رزا مغلدوب  زرهي مذهبي بود  كه نيز  و شمشير بر آن كارگر نيست، رسدتم در

كنه تا به افسون زال و سيمرغ گردد و وصيت ميشود و بيچار  به خانه باز ميمي

شود، همچنان كه اسدانهيار بده سدالحي چدونين آميز مسلح ميبه سالحي نيرنگ

ها و دانه پس از مرگ منذب خواهه بود به همه بهناميمسلح است و با اينكه مي

خر نيز رستم از اسانهيار خواهشگري را تجهيه دهه. در وهلة آها تن درميناكامي

بخشه و رستم ناگزير گز را بدزودي در كنه اما اسانهيار مجال سخن به او نميمي

انگيدز زنه. هرچنه پايان داستان غمگذارد و راست بر چشم اسانهيار ميكمان مي

 سدوارد كدهاست اما مقتول به قاتل كينة شهيه نهارد و پسدرش را بده قداتلش مي

تدابي و زاري وان را تبدا  كدرد بيجدتربيت كنه. و اما رستم از اينكده شدهرياري 

كنه و از اين بهنامي كه در كنه و به فريب و افسوني كه به كار برد  ااتراف ميمي

 ناله.سر پس از آن همه افتخارات نصيبش شه  ميپيرانه

 همانا كزين به نشانه منم

 وزين تيزگز در فسانه منم

ر اييه كه فردوسي تا چه حه مهارت و توانايي و هندر خدود را دتوجه فرم

  و اين داستان نمود  و چگونه از بزرگي و شخصيت اين دو پهلوان دفداع فرمدود

 اي پسنهيه  بخشيه  است.بهان نتيجه

راستي پس از هزار سال كه از سدرودن ايدن داسدتان گذشدته و هريدك از 

 ست يا اسدانهيار  و ايدنكه رستم گناهكار اايه بارماييه شمايان هزار بار خوانه 

 است منني هنرمنهي.
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 اي كه حق داد  در سخنوريت

 برترين رتبة پيمبريت

 نه تو خود زنه  جاودان هستي

 بخش ديگران هستيزنهگي

 زنه  از فكر آسماني تو

 هاي باستاني توپهلوان

 كيست نشناسه اشكبوست را

 رستم و زال و گيو و طوست را

 اي تو دريا كه خوانه اين زبان ر

 اوستادي، منلمي، پهري

 روشني يافت االم از رايت

 آرايتو  و  از راي االم

 نيست آلودگي به گاتارت

 سخنت پاك و پاك پنهارت

 آن كه او شه اايف در پنهار

 تراود از گاتارااتش مي

 جلو  از خاوران اگر كردي

 از كران تا كران گذر كردي

 وحي از خالق جهان داري

 فرين از فرشتگان داريآ

 گر نبودي، زبان نبوديمان
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 شهرتي در جهان نبوديمان

 هرچه احصا كنم صاات تو را

 نتوانم ستود ذات تو را

 گويم آن را كه گات موالنا

 *كه  نا گاتن است ترك  نا
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