
  
  
  
  
  
  

 تحليل ساختاري داستان رستم و شغاد

  ربابه باقري
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي
  دكتر فاطمه مجيدي
  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار

  چكيده:
داستان رستم و شغاد يكي از داستان هاي خواندني شاهنامه است . اين داستان را مي توان با روشهاي مختلف 
بررسي كرد يكي از اين روش ها تحليل ساختاري است كه به وسيله ي آن اجزاي  تشكيل دهنده ي داستان 

د . در اين مقاله ابتدا عناصر داستاني  و ارتباط آن ها با يكديگر و نيز ارتباط آن ها با كل داستان بررسي مي شو
داستان رستم و شغاد مشخص مي شود سپس بر اساس نقد ساختاري ، پاره ها و بخش پاره هاي داستان 
استخراج مي گردد . در پايان هم كنش ها ي شخصيت هاي داستان و ميزان آنها به كمك جدول و نمودار 

 بيان مي شود. 

  بل خداي، تحليل ساختاريرستم ، شغاد ، كا: كليد واژه
  

  مقدمه
آثار ادبي را شايد بتوان به قلعه هايي همانند كرد كه هر منتقد مي تواند به شيوه هاي مختلف و با ابزارهاي 
متفاوت بدان راه يابد و بسته به شيوه و ابزاري كه بر مي گزيند  چشم انداز هاي متفاوتي از آن را بر ما عرضه 

  كند . 
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پيدايش شاخه ها و مكتب هاي متنوعي از نقد، همچون نقد تاريخي، نقد اخالقي، نقد اجتماعي، نقد بالغي، 
نقد ساختاري و ... از اين واقعيت حكايت دارد كه متن ادبي اثري چند اليه و تفسير پذير است كه بسته به 

  د . شيوه ي نقد مي توان بر داشت هاي متنوع و گاه متفاوتي از آن عرضه كر
هاي نقد است كه اثر ادبي را همچون اثري ساختمند و منسجم مورد برر سي قرار  نقد ساختاري يكي از شيوه

مي دهد . نقد ساختار گرايانه يكي از سبك هاي نقد هنري است كه ريشه اي اروپايي دارد و پيشروان آن 
نقد ادبي نقش مستقل دارد و داراي اند . اين سبك در والديمير پراپ روسي و كلودروي استراوس فرانسوي

رابطه ي تنگاتنگي با زبان شناختي ساختاري است . در اين نقد ساختار يعني نظام ؛ در هر نظام جزء جزء 
  اجزا به هم ربط دارد و كل اجزا مانند يك ساعت كار مي كند و كار هيچ جزئي بيرون از كار اجزا نيست .

ثر ادبي را بر اساس اصول تثبيت شده ي آفرينش هنري نقد كند . يعني  در اين شيوه از نقد منتقد مي كوشد ا
در نظر منتقد آن چه نيازمند توجه است ساختار اثر است نه مفاهيم اثر ادبي . منتقدان اين سبك اثر ادبي را از 
ي نظر تر كيب بندي ، هماهنگي ، وزن و آهنگ به ويژه تناسبات هندسي براي خواننده موشكافي و نقد م

   .كنند
  نقد ساختاري از سه مرحله تشكيل مي شود : 

  استخراج اجزاي ساختار اثر  -1
 برقرار ساختن ارتباط موجود بين اجزا  -2

 نشان دادن داللتي كه در كليت ساختار اثر هست . -3

شيوه ي كار پراپ در نقد ساختار گرا بر تجزيه  ي عنصر هاي سازنده قصه و سپس تحليل نظام وار آن ها ، 
يه ها و نقش ها استوار است : به گونه اي كه هر يك از عنصر ها از يك سو با عنصر هاي پيش و پس بن ما

  خود و از ديگر سو با كل داستان ؛ پيوند پويا داشته باشد . 
بر اين اساس در اين نوشتار داستان رستم و شغاد نقد مي شود . اين داستان از ديدگاه نقد ساختاري كمتر 

شناسي تحليل شده كه از ديدگاه ريخت»  از رنگ گل تا رنج خار«گرفته است جز در كتاب   مورد توجه قرار
است . شيوه ي كار به اين ترتيب است: ابتدا خالصه اي از داستان ذكر شده و سپس در پي ارائه ي پيش 

و مكان و . . . زمينه ي داستاني آن و همچنين مشخص كردن عناصر داستاني از قبيل طرح ؛ درون مايه ؛ زمان 
  به بررسي شخصيت هاي بارز داستان مي پردازيم . 
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در ادامه داستان تحليل ساختاري مي شود تا از رهگذر اين تجزيه و تحليل ارتباط و پيوستگي اجزاي داستان 
آشكار شود . چون كنش هاي شخصيت هاي اصلي داستان كم است و بيشتر به گفت و شنود مي پردازند 

و شنودها بيان مي شود . ودر انتها كنش ها يا خويش كاري هاي شخصيت هاي داستان هم مهم ترين گفت 
عمل شخصيتي از اشخاص قصه كه از  نقطه نظر اهميتي «خويش كاري يعني » پراپ « ذكر مي شود .از نظر 

ها در و  سرانجام ميزان كنش ها و نحوه ي پراكندگي آ ن». كه در جريان عمليات قصه دارد تعريف مي شود
 طول داستان در نمودار نشان داده مي شود.

  ي داستان خالصه
زال را كنيزي نوازنده و خنياگر بود ، از او پسري زيبا كه از هر نظر به سام سوار مي مانست به دنيا آمد كه 

رسد بر  پدر او را شغاد نام نهاد . اختر شناسان اختر او را شوم پيش بيني كردند و به زال گفتند چون به مردي
دست او تخمه ي سام نيرم تباه خواهد شد . زال از بازي سرنوشت به خدا پناه برد و پس از آنكه دوره 
شيرخوارگي فرزند به سر آمد وي را به كابل نزد پادشاه آن سرزمين فرستاد . شغاد در كابل مراحل رشد را 

  ت . پشت سر گذاشت و چون به كمال رسيد دختر كابل خداي را به زني گرف
كابل خداي همه ساله به رستم باژ مي داد و چون شغاد را به دامادي برگزيد چشم داشت كه رستم به دليل 
وجود برادرش در دستگاه فرمان روايي كابل از گرفتن باج از كابليان چشم بپوشد ، اما به زودي باژستانان 

تدند . شغاد اين را نشانه بي مهري رستم به زابلستان آمدند و چون سالهاي پيش باژ مقرر را از كابليان باز س
خويش گرفت و به شاه گفت : حال كه رستم شرط برادري را به جاي نمي آورد و از ما چون دشمنان باج 
مي ستاند همان بهتر كه او را به نيرنگ به كابل بكشانيم و از پاي در آوريم . آن گاه بر آن نهادند كه كابل 

غاد پرخاش كند و بي ارجي وي را در چشم بردار به رخ وي بكشد و در پي خداي در حضور بزرگان به ش
  آن شغاد به قهر به زابل نزد رستم رفته و او را به آمدن به كابل و تنبيه شاه كابلستان بر انگيزد . 

سر انجام روزي توطئه را عملي كردند و رستم با شنيدن سخنان تحريك آميز شغاد ، بازواره و صد سوار و 
پياده به همراه وي به كابل آمد . كابل خداي كه براي كشتن رستم به پيشنهاد شغاد چاهساري سر پوشيده  صد

و پر از تيغ و نيزه در نخجير گاه تدارك ديده بود با ورود رستم به شهر خويش زنهار خواهان به پيشواز وي 
  با او و بزرگان كابل به بزم نشست . آمد و از گناه رفته پوزش طلبيد و تهمتن از سر تقصير او در گذشت و 

شاه در اين ميان از نخجير گاه كابل سخن به ميان آورد و جهان پهلوان را به شكار فراخواند . رستم دعوت او 
را پذيرفت و بازواره و ياران به سوي نخجير گاه به راه افتادند و در آنجا همه در چاه ها فرو غلتيدند و 
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كاري برداشتند ، اما رستم به چاالكي خود را از بن چاه بيرون كشيد و در رخش و رستم نيز زخم هاي 
واپسين لحظه هاي زندگي از برادر نيرنگ باز خواست تا براي آنكه مبادا پيش از مردن طعمه ي شير درنده 

ن را اي شود كمان او را به زه كند و با دو تير در كنار وي بگذارد . شغاد چنين كرد و رستم به چابكي كما
برداشته تيري در آن نشاند و به سوي او نشانه گرفت . شغاد از بيم جان خود را در پس چناري كهنسال پنهان 
كرد اما رستم با تيري او را به درخت دوخت و با تيري ديگر او را از پاي در آورد و پس از سپاسگزاري از 

ز دشمن جانستان كامروا كرده بود جان به خداوند كه او را به گرفتن كين خويش در واپسين دم زندگاني ا
ي رخش و رستم را از كابل به زابل آورد وكين  رستم و جان آفرين باز پس داد . پس از آن فرامرز جنازه

  ) 795-786، صص 313 – 1: ب  1385زواره را از كابليان گرفت. ( شاهنامه ، 
  پيش زمينه ي داستان 

استفاده كرده است . از اين مĤخذ در درجه ي اول بايد شاهنامه ي ابو فردوسي در نظم شاهنامه از مĤخذي 
منصوري را نام برد و سپس داستان هايي را كه در باب رستم و خاندان گر شاسپ وجود داشته و گويا جامع 

) از بزرگان خراسان كه  307و راوي آنها آزاد سر و نامي بوده است . اين آزاد سرو با احمد بن سهل ( م . 
داعيه ي امارت داشت در مرو به سر مي برد و فردوسي كه سالها بعد از او از روايتش راجع به قتل رستم 
استفاده كرد ناچار كتاب او را كه در اخبار رستم نوشته بود در دست داشت و آن داستان را از دفتر به گفتار 

  :است چنان كه مي گويد» آزاد سرو  «خويش در آورد . پس راوي داستان طبق گفته ي فردوسي فردي به نام 
 كه با احمد سهل بودي به مرو يكي پير بد نامش آزاد سرو

 زبان پر ز گفتارهاي كهن دلي پر ز دانش سري پر سخن
 تن و پيكر پهلوان داشتي كجا نامه خسروان داشتي
 بسي داشتي رزم رستم بياد بسام نريمان كشيدي نژاد
 را يك اندر دگر بافتمسخن بگويم كنون آنچ ازو يافتم

  )  5-1: ب  1385( شاهنامه ،  
مي توان پنداشت كه منظور فردوسي اين است كه هم صورت » سخن را يك اندر دگر بافتم « از عبارت 

م و انسجام داستاني بخشيده منثور روايت را به نظم در آورده است و هم به پاره هاي پراكنده روايت نظ
  است.
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  درون مايه هاي داستان 
  تقدير حزم و احتياط را از آدمي مي گيرد و او را نسبت به حقيقت كور مي كند :  -

  به چيزي كه آيد كسي را زمان          بپيچد دلش كور گردد گمان                          
  از مرگ گريزي نيست . -
 وجود مكافات دنيوي  -

 تحقير و خوار داشته شدن ، آدمي را تا مرز جنايت مي برد .  -

  شيوه ي نقل قول 
نقل اين داستان مثل بيشتر داستان هاي شاهنامه به شيوه ي سوم شخس است . شاعر طي مقدمه اي سي و 
يك بيتي ضمن به دست دادن ماخذ نقل اين داستان در باب كل شاهنامه به وضوح  از زندگي خود سخن مي 

  د و شاه معاصر خويش را مي ستايد و انگيزه هاي خود را از سرودن اين اثر بزرگ باز گو مي كند . گوي
اين داستان مثل داستان هاي رستم و سهراب ، رستم و اسفنديار ، سياوش و سودابه ، فرود سياوش و ... در 

  ژيك اند . عين حال كه از دلكش ترين داستان هاي شاهنامه اند منظومه هايي با غناي ترا
همه ي اين داستان ها نمايش تلخ مظلوميت انسان اند كه شيريني سخن فردوسي آنها را به گونه ي 

  شاهكارهايي فنا ناپذير در آورده است . 
در تمام اين داستان ها انسان با ستيز در سر نوشت مغلوب مي شود و نبرد ميان بخشش و كوشش با پيروزي 

  ختام مي پذيرد .  بخشش و از پاي در آمدن كوشش
  زمان و مكان داستان 

در داستان هاي حماسي زمان و مكان در شكل دادن به روند حوادث نقش چنداني ندارند و اصال يكي از 
ويژگي هاي حماسه بي زماني و جهاني بودن آن است . استاد ذبيح اهللا صفا در كتاب حماسه سرايي در ايران 

و داستان هاي آن مي گويد : در شاهنامه مانند ساير حماسه هاي طبيعي درباره ي زمان و مكان در شاهنامه 
  )  886: ص  1373زمان و مكان را ارج و بهايي نيست .            ( سرامي ، 

  همان قتلگاه رستم خواهد بود . » نخجير گاه كابل « اما اگر بخواهيم براي اين داستان مكاني در نظر بگيريم 
  طرح داستان 

منظم اعمال و حوادث داستان كه مبتني بر رابطه ي علت و معلولي است طرح نام دارد . طرح بر پيوستگي 
  سلسله حوادث داستان وحدت هنري مي بخشد و آن را از آشفتگي مي رهاند . 
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  فردوسي به خوبي توانسته است از عهده ي اين كار بر آيد : طرح داستان به گونه ي زير است :
  دي را نگه نداشت شغاد با همراهي كابل شاه او را به قتل مي رساند . چون رستم حق خويشاون -
رستم چون ديد كه بردار او را با مكر و حيله از پاي در آورد در آخرين لحظات مقابله به مثل مي  -

 كند . 

 فرامرز هم به كين خواهي پدر و عمو به كابل لشكر كشي و كابل شاه و كابليان را نابود مي كند .  -

  نان  داستانقهرما
قهرمانان اين داستان زال ، شغاد ، كابل خداي ، رستم ، فرامرز ، مادر شغاد ، زواره و باالخره رخش و تقديرند 

 .  
از ميان آنان فرامرز ، مادر شغاد و زواره نقش اصلي را بر عهده دار نيستند . مادر شغاد تنها نقش طبيعي همه 

آغاز داستان بازي مي كند و پس از آن براي هميشه در غبار گمنامي ي مادران را كه فرزند زايي است در سر 
  فرو مي رود . 

زواره برادر رستم نيز نقش همراه را براي قهرمان اصلي يعني جهان پهلوان داراست ، هر چند سر نوشت او و 
ن پدر بزرگ قهرمان اصلي به هم باز بسته است . فرامرز پسر رستم نيز نقش فرعي دارد و كارش اطاعت فرما

در باز آوردن جنازه ي رستم و الشه ي رخش به زابلستان و سپس ستاندن كين پدر و عموي خويش است . 
  زال نيز نقشي جنبي و غير فعال دارد . 

كابل خداي كه بعد از رستم و شغاد از قهرمانان اصلي داستان است چرا كه شغاد با همداستاني او نقشه ي 
صي است كه به خوبي مي تواند جلوي ديگران نقش بازي كند . نقش بازي قتل رستم را مي كشد . شخ

ماهرانه ي او زماني كه در حضور بزرگان شهر به شغاد خشم مي گيرد و يا زمان ورود رستم به كابل كه زنهار 
 خواه به پيشواز او مي آيد و از او پوزش مي خواهد ، موفقيت شغاد را در اجراي نقشه ي قتل حتمي مي كند

 .  
در نبود شغاد نخجير گاه كابل را براي مرگ رستم آماده مي كند . آماده سازي نخجير گاه مثل رفتارش 
دروغين و فريبنده است . در شب بزم آنچنان به توصيف نخجير گاه مي پردازد و آن را در چشم رستم مي 

  بول مي كند آرايد كه رستم بي هيچ تاملي دعوت او را براي رفتن به شكار ( قتلگاه ) ق
  اين شخصيت شياد در آخرين لحظات مرگ رستم بر باالي چاه مي آيد و باز هم نقش بازي مي كند : 

  بدو گفت كاي نامدار سپاه                    چه بودت برين دشت نخجير گاه 
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  شوم زود چندي پزشك آورم               ز درد تو خونين سرشك آورم 
  مگر خستگيهات گردد درست              نبايد مرا رخ به خوناب شست 
  )  183 – 181: ب  1385( شاهنامه ،                                                                   

  و رستم كه دير به خبيث بودن اين چهره پي برده است مي گويد : 
  كه اي مرد بد گوهر چاره جوي           تهمتن چنين داد پاسخ بدوي          

  سرآمد مرا روزگار پزشك                      تو بر من مپاالي خونين سرشك 
  فراوان نماني سرايد زمان                        كسي زنده بر نگذرد باسمان 
  )  186 – 184: ب  1385( شاهنامه ،                                                                 

بايد در نظر داشت كه پادشاه كابل ، مهراب ، نياي مادري رستم است . كسي كه از ازدواج دخترش رودابه با 
  زال كه فردي بيگانه ( ايراني ) بود ناخرسند است . 

  
  رستم 
ن داستان رستم ، نه در هيئت جهان پهلوان كه در قالب پادشاهي خام و كم تجربه آشكار شده است . در اي

پادشاهي كه مراعات خويشاوندي و گوهر خويش را نمي كند . پادشاهي كه از سرزمين برادر خويش باج مي 
و به سادگي فريب مي  گيرد و براي رسيدن به درم ، كابلستان را به هم مي زند . اهل حزم و احتياط نيست

خورد و هر حرفي را باور مي كند . وقتي از شغاد مي شنود كه شاه كابل او را بابت بي اعتنايي رستم به وي 
  خوار كرده است بي تامل خشمگين مي شود و تصميم به جنگ با كابليان مي گيرد . 

  نهفت چو بشنيد رستم برآشفت و گفت                  كه هرگز نماند سخن در 
  از او نيز منديش وز لشكرش                      كه مه لشكرش با د و مه افسرش 

  من او را بدين گفته بيجان كنم                     بر او بر ، دل  دوده پيچان كنم 
  تو را بنشانم بر تخت اوي                          به خاك اندر آرم سر بخت اوي 

  )  113 – 110: ب  1385( شاهنامه ،                                                                             
اما پس از آنكه بسيج سپاه مي كند و آماده ي جنگيدن مي شود فريب تعريف هاي شغاد از خويش را مي 

س از خواب و آرام مي خورد كه مي گويد به جنگ نيازي نيست اگر نام تو را بر آب بنويسم كابليان از تر
  افتند و برنامه ي جنگ با كابل خداي را به كناري مي نهد و به قول امروزيان دورش را خط مي كشد . 
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  چنين گفت رستم كه اين است راه             مرا خود به كابل نبايد سپاه 
  زواره بس و نامور صد سوار                       پياده همان نيز صد نامدار 

  )  124و  123: ب  1385( شاهنامه ،                                                                            
  وقتي هم به كابل مي رسد و مهتر كابلي با نقشه ي قبلي به زنهار خواهي مي آيد و مي گويد : 

   كه گر مست شد بنده از بيهشي             نمود اندر آن بيهشي سركشي
  سزد گر ببخشي گناه مرا                     كـني تـازه آيـين و راه مــرا 

  )  138و  137: ب  1385( شاهنامه ،                                                                       
او را مي بخشد و بيش از پيش گرامي مي دارد . بعد هم وقتي در بزم شاه كابل سخن از نخجير گاه به ميان 

به سوي شكارگاه را صادر مي مي آورد و از گفتار او به شور مي آيد و فرمان زين كردن رخش و حركت 
  كند.

  ر ز گفتار او رستم آمد به شور             از آن دشت پر آب و نخجير گو
  )  150: ب  1385( شاهنامه ،                                                                           

البته فردوسي دليل اين بي احتياطي و زود جوش آوردن رستم را كه انگار در عمرش شكار گاه خرم نديده 
  است چنين توجيه مي كند : 

  بپيچد دلش كور گردد كمان         به چيزي كه آيد كسي را زمان       
  چنين است كار جهان جهان                  نخواهد گشادن به ما بر نهان 

  ) 152و151: ب1385( شاهنامه ،                                                                  
نمايش خامي و بي احتياطي و ساده لوحي جهان پهلوان وقتي كمال مي گيرد كه از مركب خويش در درك 
موقعيت و احساس خطر عقب مي افتد و خود و او را سر انجام فداي دهن بيني و سهل انگاري خويش مي 

  كند . 
خويش از شغاد مي شود حمل شايد خواننده پايان داستان را كه طي آن رستم به نيرنگ موفق به ستاندن كين 

بر تند ذهني و گريزي جهان پهلوان كند اما با اندكي تامل در مي يابد كه نيرنگ جهان پهلوان از آن روي كه 
زيركانه طرح شده است كار ساز نمي افتد بلكه به نتيجه رسيدن آن خامي و خنگي بيش از حد شغاد و در 

  ا جان پناه خويش قرار مي دهد . عين حال بد اختري اوست كه چناري ميان تهي ر
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رستم تنها پهلوان شاهنامه است كه پيش از مرگ از كشنده ي خويش انتقام مي گيرد و اين توفيق را نشانه  
  رستگاري و عنايت خداوند به خويش مي شمارد و خطاب به برادر مي گويد : 

  دان شناس بدو گفت رستم ز يزدان سپاس                  كه بودم همه ساله يز
  از آن پس كه جانم رسيده به لب                  برين كين ما برنبگذشت شب 

  مرا زور دادي كه از مرگ پيش               از اين بي وفا خواستم كين خويش 
  بگفت اين و جانش برآمد ز تن                برو ز ار و گريــان شدند انجمن 

  ) 211-208: ب 1385( شاهنامه ،                                                                                 
بدين سان جهان پهلوان  مي ميرد و با مرگش بخش پهلواني شاهنامه به پايان مي رسد و حماسه ي ملي ايران 

  رنگ و آهنگ تاريخ مي گيرد . 
  

  شغاد
مان آن است . نقش او نقش اصلي است و دشوارترين اين داستان تنها داستان شاهنامه است كه شغاد قهر

نقشي كه حماسه ي ايران به عهده ي يك قهرمان گذارده است . او رستم را از پاي در مي آورد . شخصيت 
شغاد يك شخصيت استثنايي است . مادرش كنيزكي خواننده است و شخصيت او شخصيت غالمان و بردگان 

ر سپرده وار است . به خاطر رنجش اوست كه جوش مي آورد و بي آنكه است . رفتار او در قبال پدر زنش س
از او بخواهد قتل برادر خويش را كه شاه زابلستان و جهان پهلوان ايران است مي پيچد ، آن هم به نامردي و 
نيرنگ .اكنون نگر و بي احتياط است و اصال به عاقبت كار نمي انديشد . وقتي نقشه ي كشتن رستم را مي 

د اصال متوجه نيست كه شكست و پيروزي در اين توطئه هر دو به زيان او و  خاندان زنش كه براي كش
  خوشايند آنان چنان طرح خائنانه اي را تنظيم مي كند تمام خواهد شد . 

آن قدر ساده لوح است كه پس از موفقيت در به چاهسار انداختن رستم بي درنگ باالي سر جهان پهلوان 
و در پاسخ نكوهش او به جاي آنكه شركت خويش را در توطئه به گونه اي انكار كند ( ظاهر مي شود 

همانگونه كه مهتر كابلي كرد و پس از وقوع حادثه بر بالين رستم شتافت و گريان گفت اگر بايسته مي داند تا 
  براي بستن زخم هايش پزشك بياورد ) پاسخ مي دهد :

  كه گردون گردان تو را داد داد                چنين پاسخ آورد ناكس شغاد         
  تو چندين چه نازي به خون ريختن                  به ايـران به تـاراج و آويختن 
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  ز كابل نخواهي دگر بار سيم                       نه شاهان شوند از تو زين پس به بيم 
  كه آمد كه بر تو برآيد زمان                             شوي كشته در دام آهرمنان 

  )  178 – 175: ب  1385( شاهنامه ،                                                                                     
  ي كند و او را در حالي كه پيشترگفته بود:   و با اين اقرار به انبازي خويش در توطئه شك رستم را بر طرف م

  برو با فرامرزو يكتاه باش             به جان و دل او شكو خواه باش   
  ) 174: ب  1385( شاهنامه ،                                                                                       

. تازه پس از اين همه خامي و ناشيگري وقتي تهمتن از سر نيرنگ به به خواستن كين خويش بر مي انگيزد 
دليل واهي ترس از طعمه ي شير شدن پيش از مرگ از او مي خواهد تا كمان او را زه كرده و با دو تير كنار 

  دستش بگذارد ، با غرور چنان مي كند و با دست خويش مرگ نا بهنگام خويش را رقم مي زند . 
  رخ را بر كشيد                به زه كرد و يك بارش اندر كشيد شغاد آمد آن چ

  بخنديد  و پيش تهمتن نهاد                     به مـرگ بـرادر همي بود شـاد 
  )  200و  199: ب  1385( شاهنامه ،                                                                                       

يد اگر اين خنده ي آخري را نمي كرد رستم از تصميم خويش در كين ستاندن از او به خاطر ساده لوحي شا
بيش از حدش مي گذشت . از يكايك رويدادهاي زندگي شغاد بوي اسارت مي شنويم . انگار چرخ او را از 

وزي  به  او دهن كجي اول تا آخر براي اجراي نقشه ي بزرگ خويش كه از پاي در آوردن پهلواني بود كه ر
  كرد ، پرورده بود و بس . 

  
  رخش 

چون در  اين داستان رخش يار با وفاي رستم هم كشته مي شود خالي از لطف نيست كه نگاهي كوتاه بر 
  زندگاني اوداشته باشيم .

يكي از قوانين كلي داستان هاي حماسي و يكي از شرايط تخلف ناپذير پهلوان حماسه داشتن مركبي خاص 
است كه از ديگر اسب ها به قوت و سرعت و هوشمندي ممتاز است و از راهي غير عادي به دست پهلوان 

رو يال و كوپال پهلواني او مي رسد . در واقع وقتي پهلوان حماسي ديده به دنيا مي گشايد مركبي نيز كه بايد ب
  را بكشد و پهلوانان را در ستيز و آويز ممدكار باشد نيز در همان زمان پديد مي آيد . 
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رستم هنوز جواني اندك سال است كه از پدر مي خواهد به ميدان جنگ رود ولي پدر مخالفت مي كند اما 

ان رفتن به جنگ است . از پدر مي رستم با ياد آوري بعضي  از كار هاي پهلواني خويش مصرانه خواه
  خواهد كه براي جنگيدن گرزي گران و اسبي تيز تك كه در خور اوست قرار دهد . 

زال گرز پدر خويش سام را به او داد و سپس به همراه پدر براي گزيدن اسب پيش گله ي اسبان كه تمام 
يكايك از پيش رستم مي گذشتند . . اسبان زابلي و برخي اسب هاي كابل را در خود داشت ، رفت . اسبان 

وي داغ اسبان را مي خواند و هر اسبي كه نظرش را مي گرفت پيش مي كشيد و دستي بر پشت او مي نهاد . 
رستم از بس اسبان را پيش كشيد و دست بر پشتشان فشرد و آنان شكم بر زمين نهادند به تنگ آمد و از 

  يافتن اسب خويش نوميد شد تا آن كه : 
  ماديان تيز بگذشت خنگ                 برش چون بر شير و كوتاه لنگ  يكي

  )  131ص  59: ب  1385( شاهنامه :                                                                              
ا فشار مي دهد وي پيش مي آيد و با زدن مشتي بر سر و گردن ماديان او را به كناري مي افكند و پشتش ر

ولي اسب عكس العملي نشان نمي دهد . اينجاست كه رستم با شادماني يقين كرد كه اسب خاص خويش را 
  به دست آورده است . 

اين رخش تا به حدي است كه با شير ژيان پنجه مي زند . اصال خان نخست از هفت خان رستم داستان شير 
  كشتن رخش است . 

دار شد رخش مي كوشد رستم را بيدار كند و هنگامي كه رستم با اژدها درگير در خان سوم وقتي اژدها پدي
  مي شود اوست كه به ياري سوار خود مي آيد و اژدها را به دندان مي درد . 

اين رخش رخشنده بورابرش گاودم همه جا در سور و سوگ يار رستم است . وقتي تن رستم از باران تير 
گزند آن تيرها بر كنار نماند . رستم خداوند وي بدو بسيار مهربان است .  اسفنديار خونين شد رخش نيز از

وقتي او را كوفته و سمش را بر اثر گذشتن در بيابان سنگالخ خسته مي بيند او را فرو مي گذارد و پياده به 
  جنگ اشكبوس مي رود . 

ت . زمانيكه رستم با شغاد و اما شايد شگفت ترين حادثه ي زندگي اين مركب تيز تك واپسين واقعه ي اوس
زواره برادر ديگرش به دشت شكار آمدند وبه راه نمايي شغاد به سوي چاه ها رفتند ، تنها موجودي كه خطر 

  را حس كرد رخش بود : 
  همي رخش از آن خاك نو يافت بوي                تن خويش را گرد كرده چو گوي 
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  زمين را به نعلش همي كرد چاك      همي جست و ترسان شد از بوي خاك          
  دل رستم از رخش شد پر ز خشم                          زمانه خرد را بپوشيد چشم 
  يكي تازيانه بر آورد نرم                                    بزد تنگدل رخش را كرد گرم 
  چو او تنگ شد در ميان دو چاه                          ز چنگ زمانه همي جست راه 
  دو پايش فرو شد به يك چاهسار                            نبد جاي آويزش و كارزار 
  بن چاه پر حربه و تيغ تيز                                   نبد جاي مردي و راه گريز 

  سترگ                                   برويال آن پهلوان بزرگ  بدريد پهلوي رخش
  )  168-16: ب  1385( شاهنامه                                                                                            

خود او بود كه مايه  سپري شدن روزگار پهلواني به بزرگي رستم سخت دردناك است اما اين خشم نابهنگام
مرگ  او و رخش وفادارش شد . و سر انجام رخش و رستم  را از چاه بر آوردند و با تشريفات شبيه آداب 

  دفن به خاك سپردند . 
  پاره ها و  بخش پاره هاي داستان   

  اين داستان پنج پاره دارد كه هر پاره شامل بخش پاره هايي است كه به شرح ذيل مي باشد : 
 بيت )  31ه ي داستان ( مقدم  

سي و يك بيت نخستين حكم مقدمه اي براي داستان را داراست و فردوسي طي آن موضوعات زير را طرح 
  مي كند : 

  نحوه ي نقل داستان را توضيح مي دهد . -
 عزم خود را به پايان دادن به كار سرودن شاهنامه در صورت وفا كردن عمر اعالم مي كند .  -

 ي ستايد .سلطان محمود را م -

 از ناداري و پيري و روزگار ناخوش خويش سخن مي گويد .  -

 موضوعات كلي شاهنامه را بر مي شمارد .  -

انگيزه هاي سه گانه ي خويش از سرودن شاهنامه را كه آمورزش خداوند ، خوشنامي پس از مرگ  -
 و دريافت دستمزد از پادشاه وقت است طرح مي كند . 

 دانش پژوه مي آغازد .  نقل داستان را از زبان پير -

  )  31-1: ب  1385( شاهنامه ،                                                                                        
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فردوسي به جاي فضا سازي ( براعت استهال ) از اين مقدمه استفاده مي كند و بر خالف رستم و اسفنديار ، 

  منيژه و ... بدون هيچ زمينه سازي وارد اصل داستان مي شود .  رستم و سهراب ، بيژن و
  ) بيت )  94آغاز داستان و چگونگي شكل گيري توطئه ي قتل رستم  
  تولد شغاد از كنيزي نوازنده و خنياگر  -
 پيش بيني ستاره شناسان در بيان شور بختي شغاد و خانمان براندازي او  -

 نيايش زال پس از شنيدن سخن ستاره شناسان  -

 بزرگ شدن شغاد پس از شير خوارگي در دستگاه پادشاه كابلستان  -

 ازدواج شغاد با دختر كابل خداي  -

 ادامه باجگيري رستم از كابلستان پس از پيوند برادرش شغاد با كابل خداي  -

 ي طرح توطئه براي از ميان برداشتن رستم از سوي شغاد و كابل خدا -

اجراي قسمت اول توطئه : جنگ ظاهري ميان دو توطئه گر و قهر كردن شغاد از كابل خداي و رفتن  -
 او به نزد رستم 

 لشكر آراستن رستم به عزم جنگ با كابليان پس از شنيدن سخنان نيرنگ آلود شغاد  -

 متقاعد كردن رستم توسط شغاد  كه لشكر كشي به كابل ضرورت ندارد .  -

 )  124 -32: ب  1385( شاهنامه                                                                                          

 ) بيت ) 45عملي شدن نقشه ي قتل رستم  
اجراي قسمت دوم توطئه : آماده كردن چاهسار و تعبيه ي تيغ ها و نيزه ها در بن چاه ها و پوشاندن  -

   سر آنها در نخجير گاه كابل
 آمدن رستم با زواره و صد سوار و صد پياده به همراهي شغاد به كابل  -

 اجراي قسمت سوم توطئه : زنهار خواهي دروغين پادشاه كابل  -

 زنهار دادن رستم به شاه كابل و گذشتن از سر تقصير او  -

 پذيرايي كردن كابل خداي از رستم و همراهان او و تحريك او به شكار در اثناي بزم . -

 رستم و زواره با ياران به نخجيرگاه رفتن  -

 تعلل ورزيدن رخش از رفتار در نزديكي چاهسار به علت بوي خاك نمناك و مشكوك شدن به راه  -

 پيش راندن رستم رخش را به ضرب تازيانه  -
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 به نتيجه رسيدن توطئه : سرنگون شدن رستم و رخش در چاه و به سختي مجروح شدن آنها  -

 از چاه به چاالكي  باال كشيدن رستم خود را -

 ) 169 – 125: ب  1385( شاهنامه                                                                                         

 ) بيت ) 43كين خواهي رستم قبل از مرگ  
  آمدن شغاد بر باالي چاهي كه رستم درون آن است و گفت و شنود بين آنها  -
 آمدن كابل شاه بر چاهي كه رستم در آنجاست و گفت و شنود بين آنها  -

طرح توطئه از سوي رستم براي انتقام گرفتن از شغاد با تقاضاي زه كردن كمان و در اختيار قرار  -
 دادن آن دو تير به بهانه جلو گيري از خورده شدن از سوي درندگان پيش از مرگ 

رستم از سوي شغاد : زه كردن كمان و در اختيار رستم قرار  به اجرا در آمدن قسمت اول توطئه ي -
 دادن آن با دو تير 

اجراي قسمت دوم توطئه توسط رستم : تير در كمان نهادن و دوختن شغاد و درخت با يكديگر و از  -
 پا در آوردن او با رها كردن دومين تير 

 گاران پوك شده بود .پناه گرفتن شغاد در پس چنار پيري كه ساقه اش در اثر گذشت روز -

 سپاسگذاري رستم از خداوند به خاطر گرفتن كين خويش در واپسين لحظه هاي حيات  -

 مرگ رستم و زواره و شغاد  -

 )  212 – 170: ب  1385( شاهنامه،                                                                                 

 : پايان داستان 

  بيت )  67ين جنازه هاي رستم و رخش ( الف ) تدف 
  آگاهانيدن سوار از خطر جسته ، زال را از مرگ رستم و زواره ياران  -
  سوگواري زال در مرگ پسران خويش   -
  رفتن فرامرز به كابل و آوردن جنازه ي رستم و الشه ي رخش به زابلستان   -

  )  280-213: ب 1385(شاهنامه،                                                                                            
  بيت )  33ب ) كين خواهي فرامرز (    
بازگشت مجدد فرامرز با سپاه كابل و گرفتن كين پدر با كشتن شاه كابل و خاندان اوو سوزاندن شغاد و  -

  و زمين .درخت 
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  نشستن فرامرز ، خاندان زال و زابلستانيان به سوگ رستم و زواره   -
  ) 313-281: ب 1385( شاهنامه،                                                                                          
بيت ) بخش پهلواني  21رودابه در ( و سر انجام با ذكر داستان عاميانه اي كه گفت و شنودي است بين زال و 

  شاهنامه به پايان مي رسد . 
  گفت و شنود هاي داستان 

گفت و گو در داستان يكي از عناصر مهم است پيرنگ را گسترش مي دهد و درون مايه را به نمايش مي « 
ان نيرو مي گذارد و شخصيت ها را معرفي مي كند و عمل داستاني را به پيش مي برد ، گفت و گو به داست

  دهد و زندگي مي بخشد . 
گفت و گو اغلب بخش بيشتر داستان ها را به خود اختصاص مي دهد حتي در داستان هايي كه تحرك و 
هيجانش زياد است و بر محور عمل جسماني و زور آزمايي و مسابقات مي گردد فقط درصد كمي از داستان 

كشتار مي گذرد و باقي به گفت و گو درباره ي آنها به دويدن ، تير انداختن ، كشتي گرفتن ، كشت و 
اختصاص مي يابد . در واقع گفت و گو در حكم عمل داستاني است . زيرا در گفت و گو هم چيزي اتفاق 
مي افتد چيزي كه بر اثر صحبت دو نفر با هم صورت مي گيرد . از اين گفت و گو حالت ايستايي ندارد و 

  ). 462و461: صص 1376مير صادقي ، » ( و تحرك مي دهد پويايي آن به داستان طراوات
  با اين توصيف مهمترين گفت و شنودهاي اين داستان عبارتند از : 

گفت و شنود شغاد و كابل خداي : كه طي آن دو قهرمان كشتن رستم را به مدد نيرنگ جنگ ساختگي با  -
  كابل مي بسيجند . يكديگر و قهر كردن شغاد و رفتن به زابل و كشاندن رستم به 

گفت و شنود پرخاش آلود كابل خداي و شغاد : درباره ي بي مهري رستم نسبت به برادر خويش كه با  -
  تباني قلبي در حضور بزرگان صورت مي پذيرد . 

گفت و شنود ميان رستم و شغاد : كه طي آن رستم حال و روز برادر را جويا مي شود . او را از نامهرباني  -
  ل نسبت به خويش و اهانت به جهان پهلوان گاليه مي كند . شاه كاب

گفت وشنود ميان رستم و شغاد : طي آن شغاد رستم را متقاعد مي كند كه لشكر كشي به كابل ضرورت  -
  ندارد و قرار مي شود كه رستم و زواره با صد پياده و صد سوار به كابل بروند . 
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شغاد را از بابت شركت در توطئه ي قتل خويش سرزنش كرده و گفت و شنود ميان رستم و شغاد : رستم  -
از او مي خواهد كه با فرامرز برادري كند و شغاد از مرگ نزديك رستم اظهار شادماني كرده و خرسندي 

  خويش را از اينكه ديگر كابليان ناگريز به باجگذاري زابليان نيستند بيان مي كند . 
بل : كه رستم مرگ را سر انجام آدمي مي داند و به كابل شاه مي گويد گفت و شنود ميان رستم و شاه كا -

  همه از پس يكديگر خواهيم رفت و فرزندم فرامرز به كين خواهي من تو را نابود خواهد كرد. 
  هاكنش شخصيت ها

  شغاد را مي زايد .  -1      مادر شغاد ( كنيزكي گمنام )         

  خبر مرگ رستم و زواره و ياران را  به زال مي رساند .   -1       سوار از مرگ جسته           

  مي زند . در نخجير گاه خطر را حس مي كند و از رفتن سر باز -1  رخش ( يار با وفا )           
  همراه برادر به كابل مي رود . -1  زواره                 

  .ميردمي گاه مي افتد وهاي تعبيه شده در نخجيردرون يكي از چاه -2

 درغم ازدست دادن فرزند بسيار سوگواري مي كند . -1  رودابه               

 با زال گفنگو مي كند وزال او را دلداري مي دهد .  -2

 غذا نمي خورد و بيمار مي شود و كارش به جنون مي كشد .  -3

 بعد از مدتي بهبودي مي يابد..  -4

  غم فرزند را مي پذيرد و براي او طلب مغفرت مي كند . -5
  
  
  
  زال

  با شنيدن شوم بختي شغاد به درگاه خداوند نيايش مي كند .   – 1
  شغاد  را به كابل مي فرستد .  -2
  در مرگ پسران ناله و زاري مي كند .  – 3
  فرامرز را به كابل براي آوردن جنازه هاي رستم ، زواره و رخش  -4
  مي فرستد .  
   جنازه ها را باشكوه بسيار تدفين مي كند .  -5
  با رودابه گفتگو مي كند و او را  دلداري  مي دهد .  - 6

  فرمان پدر بزرگ  را در باز گرداندن جنازه ها اطاعت مي كند   -1  فرامرز               
 بر جنازه ي پدر در نخجير گاه كابل سوگواري مي كند  .  -2

 آيين تشيع و تدفين را با شكوه و احترام فراوان  انجام مي دهد . -3

 سياهي براي نبرد با كابل شاه  براي انتقام گرفتن آماده مي كند  -4

 به كابل حمله مي كند و شاه كابل را مي كشد . -5

 كند .مي ها سرنگوندر همان چاهچهل تن از نزديكان كابل شاه را  -6

  جنازه ي شغاد و نخجير گاه كابل  را به آتش مي كشد  . -7
  
  
  

  شغاد  را بزرگ مي كند .  -1
 شغاد را به دامادي برمي گزيند . -2

 با شغاد خلوت مي كند  و نقشه ي قتل رستم ر امي كشند .  -3
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  كابل شاه            

  ) بازيگر حرفه اي(         

 كند گرفتن به شغاد را عملي ميخشم و نقشةپا مي كند مجلس بزمي بر -4

  فرستد تا آنجا را براي قتل رستم آماده كنند .گاه ميافرادي را به نخجير -5

 با آمدن رستم به كابل زنهار خواه به استقبالش مي آيد و از رستم عذر خواهي مي كند .  -6

 جشني به افتخار آمدن رستم بر پا مي كند .  -7

 از رستم براي رفتن به نخجير گاه دعوت مي كند .  -8

 برسر چاهي كه رستم درون آن است مي آيد و با او گفتگو مي كند .  -9

  با فرامرز نبرد مي كند  و سرانجام  كشته  مي شود .  -10
  
  

  شغاد    (روباه )               

  با دختر كابل شاه ازدواج مي كند .  -1
 با كابل شاه براي به دام انداختن رستم گفتگو مي كند  . -2

 در خلوت با كابل شاه  نقشه ي قتل رستم را مي كشد .    -3

 در مجلس بزم كابل شاه  مست مي شودو ادعاي بزرگي مي كند .  -4

 از شاه كابل زماني كه بر او خشم مي گيرد ناراحت مي شود . -5

 به زابل مي آيد  و  با زال و رستم ديدار مي كند . -6

ماجراي خشم كابل شاه به او و تحقير كردنش در حضور بزرگان را براي رستم بيان  -7
 مي كند .

 مي كند  از اينكه ديگر نيازي به لشكر كشي به كابل نيست .رستم را متقاعد  -8

 سواري را به كابل براي آگاهانيدن كابل شاه از آمدن رستم به آنجا  مي فرستد. . -9

 به همراه رستم و زواره و ياران به كابل مي آيد .  -10

 همراه با رستم به نخجيرگاه  مي رود . -11

 با او گفتگو  بر باالي چاهي كه رستم درون آن است مي آيد و -12

 مي كند .  

 درخواست رستم  را انجام مي دهد .( كمان ودوتير به اومي دهد) -13

 از پرتاب تير رستم مي ترسد و پشت درخت چنار پناه مي گيرد . -14

  توسط تير رستم به درخت دوخته مي شود  و مي ميرد .   -15
  
  
  
  
  

  رستم                  

  با شغاد ديدار مي كند  و جوياي حال او مي  شود .  -1
 از رفتار شاه كابل نسبت به شغاد خشمگين مي شود .  -2

 لشكري را  براي نبرد با كابل شاه تدارك مي بيند .  -3

 از لشكر كشي به كابل منصرف مي شود .  -4

 با صد سوار و زواره به كابل مي آيد .  -5

 خشد . با شاه كابل ديدار مي كند  و او را مي ب -6

 در مراسم جشن كابل شاه شركت مي كند . -7

 درخواست كابل شاه را براي رفتن به نخجير گاه مي پذيرد .  -8

 براي رفتن به نخجيرگاه مهيا مي شود . -9

 زند .شود و به او تازيانه ميدر نخجيرگاه  از رفتار رخش خشمگين مي -10

 دريكي از  چاه هاي نخجير گاه فرو مي افتد و  زخمي مي  شود. .  -11

 خود را  از ته چاه به چاالكي باال مي كشد .  -12
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 در لحظه هاي آخر حيات  با شغاد گفتگو مي كند .   -13

 در لحظه هاي آخر حيات  با كابل شاه گفتگو مي كند .  -14

 از شغاد درخواست مي كند كه كمان و دو تير پيش او بنهد . -15

 تير ي به سمت شغاد پرتاب مي كند واو را به درخت مي دوزد . -16

  .به درگاه خداوند نيايش مي كند  -17

  نتيجه گيري 
در كل مي توان گفت ( رستم و شغاد ) داستاني رزمي با محتوايي تراژيك و منطقي واقع گراست كه فردوسي 

بيت آن از دو سو  154متن داستان و  212تا بيت  32بيت آن يعني از بيت  180بيت كه جمعا  334آن را در 
  مقدمات و موخرات است به نظم كشيده است . 

چيره زباني او در اين داستان آن جاست كه مي تواند دو كردار فريب آگين از دو نيرنگ باز را در كنار هم 
  چنان بنشاند كه يكي شادي و ديگري اندوه در درون شنونده به بار آورد. 

 22كنش آن به سه شخصيت اصلي داستان ( رستم ، شغاد و كابل خداي ) و  32ارد كه كنش د 55اين داستان 
  كنش به شخصيت هاي فرعي داستان اختصاص دارد 
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