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شکل نظم و نثر پدیدار  ادبیات حماسی بخش مشترکی از ادبیات در اکثر جوامع است؛ ادبیاتی که به

شده است. در این میان، در ادبیات کهن ایرانی، شاهنامه فردوسی نمایندۀ اصلی ادبیات حماسی  

همواره    رازهایی که  رمز واست؛    پیچ در پیچ   رازهای ژرف و  اثری پر از رمز و  ،فردوسی  ةهناماشاست.  

  یکی از  ورزی در روان آدمی را بنا نهاده است.اندیشه اساس  انسان را به خود واداشته است و ةاندیش

این  . در  چگونگی مرگ است  چیستی و   سر به مهر برای فردوسی، راز مرگ،  ین رمزهای پیچیده وا

م و آوازه، طلبی، غیرت خانوادگی، نامهم »قدرت  ةپنج شاخصدر  های مرگ حماسی،  شاخصهپژوهش  

پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی  . استهمظلومیت و نیرنگ« مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت

مرگ در تمامی    ة فرشتنتایج نشان داد که  ای انجام شده است.  های منابع کتابخانهو با تکیه بر داده

آسمان و زمین،  زندگی،    هنامه چیزی جز ستیز بین مرگ و اسراسر ش  هنامه حضور پررنگ دارد. اش

شود  این مرگ است که بر زندگی چیره می ، هنامهاهای شالبته در تمامی قصه تقدیر نیست. تدبیر و

هنامه  ا این روند محتومی است که در سراسر ش  خورد.تدبیر همیشه در مقابل تقدیر شکست می  و

  ،هنامها فردوسی در ش  .واقعیتی که با واقعیت عالم و زندگی انسان وفق دارد  حضوری چشمگیر دارد؛ 

  »دور زمان«،  »روزگار« »دهر«،  »سرای کهن«،  »زمانه«،  »گیتی«،  دنیا را با مفاهیم مختلفی چون 

 .کندتوصیف می  »چرخ بلند«

 اهداف پژوهش: 

 های مرگ حماسی در شاهنامه فردوسی. .بازشناسی شاخصه1

 های نبرد شاهنامه بایسنقری.های مرگ حماسی در صحنه.بررسی شاخصه2

 سؤاالت پژوهش: 

 هایی دارد؟ حماسی در شاهنامه فردوسی چه شاخصهرگ .م1

 است؟های شاهنامه بایسنقری انعکاس یافته. مرگ چگونه در نگاره2

 

 

 مقاله پژوهشی 

 46شماره  

 19 دوره

 126الی    99صفحه  

 1399/ 22/03تاریخ ارسال مقاله:         

 11/06/1399تاریخ داوری:                

 14/08/1399تاریخ صدور پذیرش:       

 01/06/1401انتشار:                تاریخ 

 nejatali.kh@gmail.com .واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، قائمشهر، ایرانزبان و ادبیات فارسی،  گروه 1
 hosein.mansoorian@yahoo.com .واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، قامشهر، ایران ،زبان و ادبیات فارسییار گروه انشد)نویسنده مسئول( * 2

 com.forsati@yahoo.dr. واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، قائمشهر، ایران  فارسی،گروه زبان و ادبیات  3

 

 شاهنامه فردوسی، 

 شاخصة مرگ،

 حماسه،

 زندگی، 

 سرای کهن.

 

dx.doi.org/10.22034/IAS

.2020.252222.1392 

)/4.0http://creativecommons.org/licenses/BY/(  

نجاتعل یدیخورش  منصوری,  حسانی,  , نی, 

)یباریجو  یفرصت رضا.  شاخصه 1401,   .)

بر    دیبر شاهنامه با تاک  ی مرگ حماس  یها

ها با   یصحنه  شاهنامه  .  یسنقرینبرد 

 . 126-99(, 46)19, یمطالعات هنر اسالم

 های نبرد شاهنامه بایسنقری کید بر صحنهأهای مرگ حماسی در شاهنامه با تشاخصه

 

dorl.net/dor/20.1001.1.

1735708.1401.19.46.11.7 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0001-7385-1322
https://orcid.org/0000-0003-1124-0918
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127400.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127400.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127400.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127400.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127400.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127400.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127400.html


 

 های شاهنامه بایسنقریهای مرگ حماسی در شاهنامه با تاکید بر صحنهشاخصه 

 100 نجاتعلی خورشیدی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 

 مقدمه 

مرگ، معمای ناگشودنی تمام مکاتب فلسفی است. انسان در طول تاریخ اندیشة خود، پیوسته تالش فراوانی در جهت  

(. حماسه 131: 1383)سیدالشهدایی،  ده است تا به موازات آن، معنای جاودانی را دریابد کر معنابخشی و تفسیر مرگ 

ها، مقولة  ترین این دغدغهگوید. یکی از عمدهمواجهه با خود سخن میهای انسان در رویارویی با هستی و در از دغدغه

های  ابدی مرگ است که از بدو پیدایش انسان در سراسر تاریخ، همراه آدمی و مشغلة ذهن او بوده و ارکان و رشته-ازلی 

ترین مقولة  ین و محتومترترین، صریحبدیهی  ،حالرمز و رازترین و در عین  ناپیدای حیات وابسته بدان است. مرگ، پر

  ، فرینش انسان استآنحوی آغاز  به  هنامه که آغاز پادشاهی کیومرث وافردوسی از همان آغاز سرایش ش هستی است.  

  غم   به سوگواری و   ،یا تاجداری بزرگ  جا پس از مرگ پهلوان و همه  ، هنامه استاتا مرگ یزدگرد شهریار که پایان ش

: 1391،)یقین راند می نداد سخ  ،های هستیمحکوم به مرگ بودن تمام پدیده فناپذیری جهان وو در مورد   نشیندمی

فریب که هیچ رازش    پر از مکر و  جهانی ناپایدار و   خواند،فسانه می   جهان را سراسر فسوس و   ، هنامهافردوسی در ش (.  65

  ؛پی فریب انسان است  ین جهان همواره در ا  نه بیدادش.  که نه دادش پیداست وجهانی  ؛ برای انسان قابل شناخت نیست

نژندی را برای انسان  گی وو هم تیره کندبلندی را برایش هدیه می  تخت و تاج و شود،هم با انسان از در صلح وارد می 

  د، ن شکهم می پروراند وبازیگری که هم می بدگوهر، چیزی نیست جز بازیگری بد مهر و ،این جهان. آوردبه ارمغان می

زودگذری جهان    ناپایداری و  ،فردوسی.  نباید به آن تکیه نمود  انجامش چیزی جز رنج نیست و  سپنجی سرایی که آغاز و

ابد و نه  یگذرد که انسان نه راز از جهان را درمیقدر زود میبادی که آن  داند، شمالی کوتاه و زودگذر میباد  را همچون  

نه راز    داند وای است که نه دلیل آمدنش به این دنیا را میهان همچون پرندهاین ج  انسان در.  شناسدداد را از بیداد می

ابیات زیر که در هنگام  .  های آزاسیر چنگال  به مهر است و  ای که در بند دو راز سرپرنده.  یابدین دنیا را در میا  رفتن از

از  فرزند کسرا  فرد  ؛تخت پادشاهی سروده شده  سرنگونی هرمز  فلسفی  تفکر  ناپایداری    وسی در مورد مرگ و مظهر 

 .دنیاست

که فرجام پرواز تیر آرش، فرودآمدن و فرورفتن است، پایان  گونهدر شاهنامه، مرگ گاه تلخ است و گاه شیرین. همان 

(. قهرمانان حماسة فردوسی)درباری و  604:  1368)سرامی،  ت  روند کردارهای قهرمانان شاهنامه، پژمردن و مردن اس

های مرگ آنان قابل بحث و تعمق است. فردوسی با مرگ هر قهرمان،  میرند. تفاوتنحوی میغیردرباری( هرکدام به

های  آغازد. مرگ هر قهرمان، پایان تلخ داستان و آغاز زیباییای دیگر میبندد تا درِ دیگری بگشاید و قصهدری را می

ها، کارکردی زیباشناختی دارد و جلوۀ هنری خاصی  خصیتهنری شاهنامه است؛ چراکه در حماسة فردوسی، مرگ ش

 بخشد.  به اثر می

تحریر درنیامده است. با این    ة رشتحاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به  ،بررسی پیشنة پژوهش

مقال   ، حال بهدرخصوص مرگ شاهنامه  متعددی  است. سیدشهدایی ت  تحریر درآمده  م 1383)  رشته  در  با  قاله(  ای 

به:  عنوان سیاوش  مرگ  بررسی  به  فردوسی«  شاهنامه  در  مرگ  از  زیباشناسانه  موردی  »خوانشی  نمونه  یک  عنوان 

( امرایی  و  بازوند  است.  مقاله1400پرداخته  در  عنوان(  با  بر شاهنامه  »آیین  :ای  تکیه  با  ایرانی  تمدن  در  مرگز  های 

بررسی مقولة مرگ در شاهنامه پرداخته به  نگارهفردوسی«  در  انعکاس مرگ  یاد شده  آثار  این حال، در  با  های  اند. 
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نشده بررسی  بایسنقری  دادهاست.  شاهنامه  بر  تکیه  با  و  تحلیلی  و  توصیفی  روش  به  حاضر  پژوهش  منابع  لذا  های 

 ای درصدد بررسی این موضوع است. خانهکتاب

 های شاهنامه بایسنقری در شاهنامه و بازتاب آن در نگاره طلبی  و مرگ قدرتشاخصة   .1

  . طلبی برای رسیدن به مال و ثروت و یا جاه و مقام و پادشاهیمثالً قدرت  ؛ ها وجود داردطلبی در ذات همة انسان قدرت

گیرد تا تغییری در خودش به وجود آورد، اما در  منظور حفظ جان خودش صورت می طلبی بهدر بعضی افراد این قدرت

طلبی برای این است که دیگران را حفظ کند و یا عالم را تغییر دهد و بر کل دنیا غلبه نماید.  بعضی اشخاص این قدرت

طلبی مثبت برای خود شخص و یا برای اجتماعی که در  قدرت  های مثبت و منفی هم وجود دارد. طلبیهمچنین قدرت

های منفی که هم برای خود شخص و هم برای افراد آن  طلبیشود و برعکس قدرتکند، مفید واقع میآن زندگی می

مشکل قدرتجامعه  شاخصة  نیز  شاهنامه  در  است.  بهآفرین  میطلبی  مشاهده  پهلوانان  در  این    شودوضوح  گاهی  و 

 گردد.لبی با مرگ افرادی همراه میطقدرت

 اسفندیار       مرگ .1.1

طلبی در ابتدای امر در خود اسفندیار  طلبی بررسی کنیم که این قدرتتوانیم در شاخصة قدرتمرگ اسفندیار را می

طلبی در  شمارد، قدرتهای پدر و شرایطی را که برای پادشاهی و قدرت رسیدن او بر میوجود ندارد، ولی با وسوسه

تواند حفظ کند و نه آن اجتماعی را که  رساند که متأسفانه نه خودش را میدواند و او را به جایی می اسفندیار ریشه می 

گردد.  نماید و منجر به مرگ اسفندیار می طلبی منفی جلوه میتواند تغییر دهد. لذا قدرتکند میدر آن زندگی می 

پسر   نوکتایونو   گشتاسپاسفندیار،  و  شاهزادلهراسپ  ۀ،  اسطوره  ۀ،  تاریخ  در  قهرمان  کیانی  و  ایران  حماسی  و  ای 

  شود ، دیگر پهلوان ایرانی شناخته میرستمانگیزش با  های مقدس کیش زرتشتی است که بیشتر برای نبرد سوگجنگ 

قدرت تأثیر  تحت  استکه  گرفته  قرار  برساختهطلبی پدرش گشتاسب  به  توجه  با  تحلیل شخصیت گشتاسب  های  . 

برخالف جریان و  آننویسندگان  بسیار متع سازی  هرگونه صدمهها  از  برابری روح و جسم،  با  او  ای مصون  ادل است. 

گردد. گشتاسب تدبیرگری اندیشمند است که برای رسیدن به هدف، حتی از فرافکنی نهاد خود به فرزند فروگذار  می

 کند:نمی

 »سلیح و سپاه و درم پیش توست                     نژندی به جان بداندیش توست«

 (145: 1386)فردوسی، 

تواند از قدرت دست بکشد، اسیر  ولی اسفندیار که نمی ؛کند گونه اسفندیار خام و جوان را متهم به بداندیشی می او این

 گوید:شود و در مقابل سخن او می دام پدر می

 »ترا نیست دستان رستــم به کار                      همی راه جـویی به اسفنـــدیار 

 شاهـی همی                       مرا از جهان دور خواهـی همی دریغ آیدت جای 

 جهان« ی بس بود زیناترا باد این تخت و تـــاج کیان                      مرا گوشه

 ( 140)همان: 

 برگزیدند،را   اقتصاد که آنان البته سیاست. مسیر و اقتصادی اند: جادویپیموده را مسیر دو قدرت طالبانِ تاریخ، در

 گونهاین گشتاسب،  .است قدرت به نیل وسیلة  تنها  ثروت زیرا  ؛اندگرفتههبهر سیاست  قلعة به ورود  برای آن  از سرانجام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
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 و کندمی تجربه متفاوتی، را و زندگی دیگرگون قدرت،  نخلِ« ساردر سایه» قدرت   صاحب  کند. چونمی   گری چاره

 حوادث ترینکه سخت پهلوانی این.  دهدمی  رخ اسفندیار رفتار و گفتار و اندیشه در ایتازه درگیری که جاستاین از

 :برگزیند را یکی شر و خیر میان از  باید است،  نهاده سر پشت را

 »همی دور مانی ز رسم کهــن                   بر اندازه باید که رانـــی سخن

 نباید زگشتــاسب منشور جست« اگر عهد شاهـان نباشد درست                    

 ( 125)همان: 

 یکی دارد: هدف دو کند، می  منوط رستم آوردن بسته با دست را اسفندیار به خود بخشیتاج گشتاسب وقتی

تاریخ قدرت تحمیل گویا  و اندك تأثیر شدنمحقق   .اشقدرتمدارانه نهاد درونیِ هدف به رسیدن دوم و جبارانة 

 فریبد ومی  را او مقام  و  جاه سویی از . خرامدمی پس به گاهی و نهدمی پیش به قدم گاهی حیرانی این در اسفندیار

 او از  چون دهد،می قرار جوانمردی تردید مسیر در را او بکشد،  بند به را گناهی بی  که کاراین حقیقت ر، دیگ سوی از

 نمایندۀ »آیین بهی« است.  زرتشت سوی

بستن   به  را  او  پادشاه«                                                   »چو  از  آید  خوب  نه  بد  چنین  روا                     نباشــد 

 ( 171)همان: 

 مسیری که شود.می پیروز  دنیا،  ترك و نشینیچله بر قدرت غلبة محققاً و گرددمی رها  گشتاسب کمان چلة عاقبت

 بیندواقعیت نمی پس از  را حقیقت اسفندیار  خواهد. »چشمان بازِ بسته«می ایرونده است،  ساخته پیش  از گشتاسب

 در »قدم  .دارد باز را مطیع این تواندنمی نیز شودمی راه بندش  او، احساس ندای که مادر هایمویه برابر  در  حتی و

:  1371)اخوان ثالث،    است« رنگ بی رنگبی یا  و  است رنگ  همین آیا  هرکجا آسمان ببیند تا گذارد می برگشتبی راه

تک   ذهن در را توهم این بیشتر هرچه پس.  بود گشتاسب خواهد منافع حافظ اسفندیار، نزد در توطئه توهم  (.134

 :خواهد بود ترقطعی اشپیروزی نماید، وارد( اسفندیار) او بعدی

 سوی جنگ»چو خودکامه جنگی بدید آن درنگ            که رستم همی دیر شد 

 بدوگفت: کای سگــزی بدگمــــان              نشد سیر جانت ز تیـــر و کمــان 

 ببینــی کنــون تیـــر گشتاسبــــی              دل شیـــر و پیکـــان لهــراسبی« 

 (383: 1386)فردوسی، 

ا همواره نزاع بین حقیقت و قدرت  که در ادبیات مبینیم که میان حقیقت و قدرت، شکاف بنیادینی وجود دارد. چنانمی

طلبی نیز سخن به  درنگ از جاهعنوان عیبی از عیوب یاد شده؛ بی ای که هرکجا از جمع مال بهگونهشود؛ بهمشاهده می

کنندۀ حقیقت وجودی انسان و آیینه شدن او قلمداد گشته  میان آمده است و این هر دو، یعنی قدرت و ثروت، نفی 

 است.

 اهداف و تحقق  اسطورۀ گشتاسب،  دارند. متفاوت  ایچهره  هرکدام امروزی نگاه در  گشتاسب،  و یار اسفند و رستم 

 متواضع آزاده مردی رستم، و است پیروز مردم تودۀ نگاه در و مظلوم اسفندیار، است. طلب پیروزو قدرت سیاستمدار

هنگام تحمل    ،تناسفندیار روییناسفندیار، دو صفت بزرگ دارد؛ هم شاهزاده است و هم پهلوان.    .است پهلوانی پیروز  و
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  ،داندشدنش را به خاطر حرص و آز پدر می گرچه گناه کشته  ،کردن با مرگپنجه نرم  دست و   زخم تیر گز در چشم و

 :بودداند که باید میمرگش را بودنی کاری می  خواند و گناه میرا بی گونه همهنحوی خطاب به رستم اینولی باز هم به

 ار ـــاو روزگ د برــــزد سرآیـــبری             دیارــــم اسفنــچنین گفت با رست»

 د شنود ـــن هرچه گویم ببایـــسخ             ه بودــبود آنچ ه چنین بود وـــزمان

 « کمان نه تیر و  م وــرست  نه سیمرغ و             د زماندر بُـــدی،پـــه تو بُــــبهان

 ( 905: همان)

 برای را اسفندیار با سرگذشت خود نهد. رستممی مرهم وی زخم  بر زال  شود؛ می زخمی  اسفندیار تیر  با رستم  وقتی 

 نه؟ یا مرد خواهم که ندانم هم اکنون اژدها نرستمی. آن  چنگ  از من شد؛نمی شب اگر  گوید:می  و کندمی بازگو او

 که:  گوش کن را پند این  پسر، ای دهد:می پاسخ زال

 »همه کــارهای جهــان را در است             مگر مــرگ کـان را در دیگر است« 

 ( 295)همان: 

(.  231)همان:    ندارم  باکی آن  از فرا رسد  مرگم  اگر ندارم. پس مرگ از ای چاره که کندمی اشاره مطلب این  به فردوسی

 نیست: باکی  شدن کشته از مرا پس نیست؛ خاك جز انسان سرانجام گوید: چون می  رستم زبان از نیز

 »چنین گفت رستم کزین باك نیست           که آخر سرانجام جز خــاك نیست« 

 . (109)همان: 

 افراسیاب رگم .1.2

 های شریر شاهنامه و  نوادگان تور است. از چهرهترین پهلوانان و پادشاهان تورانی، فرزند پشنگ و از  افراسیاب از بزرگ

شود.  های ویرانگری میوجود آمدن جنگ های که از ایرانیان دارد، موجب بخاطر کینهترین دشمن ایران که بهبزرگ

رسیدنی در این    های برترین مسئله ویژه با رویکرد به موضوع و محتوای مرگ در شاهنامه، یکی از مهممسئلة قدرت، به

منظومه است که برآیند فراگیر مفروض آن، با تمام تاریخ و فرهنگ و ساختار اجتماعی پیوند تنگانگ دارد. در این  

طلبی مورد بررسی قرار گرفت و پس از کنکاش مشخص شد که شاخصة  مرگ افراسیاب نیز در شاخصة قدرتپژوهش 

 است: طلبی افراسیاب نیز جنبة منفی به خود گرفتهقدرت

 »ز گفت پدر مغــــز افــــراسیاب                   بجوشید و آمد سرش پُر شتــاب 

 به پیش پــــدر شد گشـــاده زبان                  دل آگنده از کین، کمر بر میان 

 که شایستة جنــــگ شیـــران منم                  همآورد سالر ایـــران منـــم«

 . (108 /1 :1386)فردوسی، 

ها با شاهان و پهلوانان ایرانی نبرد کرد. نام  افراسیاب به معنی شخص هراسناك یا فراسیاب، پادشاه توران بود که مدت

طلب و گناهکار  جا با صفت تبهکار، قدرترسد. از او همهپدرش پشنگ بود و نژاد او به تور یکی از سه فرزند فریدون می

های منفی  ای اهریمنی دارد و دوشادوش اهریمن و ضحاك از چهره(. افراسیاب چهره145:  1389شود )یاحقی،  یاد می

 کند: حرکت می 

 »به پیش پـــدر شد گشــــاده زبان                دل آکنــده از کین، کمر بر میان« 



 

 های شاهنامه بایسنقریهای مرگ حماسی در شاهنامه با تاکید بر صحنهشاخصه 

 104 نجاتعلی خورشیدی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 .(103: 1386)فردوسی، 

غیرمنطقی این با واقع د ؛است تور و سلم خون انتقام ایران، به کردنلهحم از افراسیاب هدف   خواهدمی توجیه 

 سرزنش بوده، طلبصلح که را خود نیای زادشم  حتی او کند. پنهان سطحی دلیل این پشت در را خود طلبیقدرت

 کند: می  کار اقدام  این به زادشم  کوتاهی جبران به خود و

 نگذاشتی  خـــوار چنین را برداشتــی               جهان تیـــغ زادشــــم »اگر

 سروری«  کسی نکردی ایـــران آوری               به کیـــــن به ببستی  را میان

 . (260)همان: 

پنهان و  گریختن  هنگامی که گودرز جریان  میدر شاهنامه،  هوم  از  را  آب  در  افراسیاب  برادر  شدن  شنود، گرسیوز، 

آید و  شنود، به ناچار از آب بیرون میهای برادر را میافراسیاب ناله کند،  افراسیاب، را در کنار همان آب شکنجه می 

 کند: گودرز او را دستگیر می

 »به دژخیـــم فرمود تا بر کشیــــد             ز رخ پـــردۀ شرم را بردریـــــد

 برو پوست بــدرید و آواز خواست             جهان آفــرین را همی یار خواست 

 آوازش افراسیــــاب             پر از درد گریـــــان برآمد ز آب« چو بشنیــــد 

 . (322)همان: 

)مکان بیرون آمدن    آرام بود، گودرز را به درآمد نگاه برکهانویسد: »هوم که سخت پریشان و نچنین میثعالبی نیز این

های  برهنه کرد، چندان تازیانه بر او زدند که گوشتافراسیاب از آب( راهنمایی کرد. گودرز، گرسیوز را فراخواند، او را  

خواست. چون افراسیاب آوای برادر را شنید، نتوانست بیش از آن خودداری  کشید و فریادرس میتنش ریخت و فریاد می

ثعالبی،  بند به گردنش افتاد« )سان گردنکمند را تابید و انداخت و کمند به  ،که سر از آب بیرون آورد، گودرزکند، همین

(. پس از گرفتار شدن افراسیاب به دست گودرز، کیخسرو ابتدا او را به انتقام خون پدر با شمشیر به دو  150:  1372

توجه این است که شاهنامه به حالت روحی خاص، کینة توأم با دلسوزی و شفقت کیخسرو نسبت  کند. نکتة قابلنیم می

 به افراسیاب در هنگام کشتن او تأکید دارد:

 »بیامد جهانــــدار با تیــــــغ تیز             سری پر ز کینه دلـــی پر ستیــــز

 به شمشیر هنـــدی بزد گـــردنش             به خاك انـــدر افگند نازك تنش 

 ز خون لعل شد ریش و موی سپید              برادرش گشت از جهان ناامیــــد«

 .(348: 1386)فردوسی، 
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 : رزم کیخسرو و افراسیاب، شاهنامه بایسنقری. مأخذ: کتابخانه موزه ملی.1تصویر

 

 مرگ شیده  .1.3

 خویش خواست کیخسرو برخالف با مبارزه در و آیدمی حساب هب تورانی جزو پهلوانان که است افراسیاب پسر شیده

پادشاهی در شیده به اوج خود  طلبی و رسیدن به تاج و تخت  نیل به قدرت  .شودمی و به درخواست پدرش انتخاب 

 کند و افراسیاب از این جنگ ناراحت بود. شیده گفت: رسد و درخواست جنگ و نبرد با کیخسرو را صادر میمی

 »رخ شـــاه شد زان سخــــن پر ز شرم              فرو ریخت از دیدگان آب گرم 

 دی همال من است« چنین گفت کاین شیده خال من است               به بال و مــر

 . (6)همان:

در  ای ننمایند. کند که تحت فرمان رهام فرمانده سپاه باشند و حملهپذیرد و به لشکرش امر می کیخسرو جنگ را می  

کند. او به حریف کشتی را پیشنهاد  شود و شکست خود را حس میها خسته میاین نبرد، شیده در محاربه با سالح

 گیرد:قرارمیکند و مورد قبول  می

 »بدو گفت: شاهـــا به تیغ و سنان                کند هر کسی جنگ و پیچید عنان 

 پیاده به آید که جوییــــم جنگ                  به کردار شیــــران بیازیم چنگ« 

 ( 273)همان: 

و گریان شد و به سوگواری  وقتی افراسیاب خبر مرگ پسرش را شنید خروش برآورد  شود و  در این نبرد شیده کشته می

 . پرداخت

 شکارست و مرگش همی بشکرد                  ان نگذردــده بر آسمـــسی زن»ک

 ان ــگمهمی رفت باید ز بن بی                   انـــی را به بستر برآید زمـــیک



 

 های شاهنامه بایسنقریهای مرگ حماسی در شاهنامه با تاکید بر صحنهشاخصه 

 106 نجاتعلی خورشیدی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 خواب تنم را بدان جای جاوید                    سرم را به کافور و مشک و گالب

 « رد تار و تو پود باشـــهمیشه خ                     رادر تو پدرود باش ـــسپار ای ب

 . (496)همان: 

 طلبی منفی بود.  آید، مرگ وی نیز حاصل قدرتطورکه از مرگ شیده بر میآن

 شاخصة غیرت خانوادگی  .2

حسادت ورزیدن و رَشک بردن و داشتن خصوصیات  مفهوم  کارانه است.  ورزی محافظهمعنای رشک غیرت، واژۀ عربی به

تر به معنای برنتافتن دیگران است و موازی با معنای »حمیّت« استفاده  غیرت از »غیر« گرفته شده و بیش  .مردانه است

  / 1  :1357)نراقی،    پرستی دادن غَضَب و ناموسشود که عبارت است از محافظت عِصمت و آبرو و ناموس و نشانمی

است. حبّ پدر به فرزند،    در این محیط ها هم  غالباً بر محور محبّت است و شدیدترین محبّت  یط خانوادگی مح  .(301

ها غالباً در همین رابطه است. لذا پدر و مادر از نظر  ها است. شدیدترین محبّتحبّ مادر به فرزند، شدیدترین حب

دهند؛ برای حفظ و حراست از او نسبت به اموری که عقل و  خرج  ها را نسبت به اولد بهغیرت، باید شدیدترین غیرت

 شود. بردن که برآمده از غیرت خانوادگی است به وفور یافت میورزی و رشک در شاهنامه حسادت  .شرع امر فرموده است 

 مرگ فرود  .2.1

»کالت« در مرز ایران و  نام  ای بهد، فرزند جوان و دلور سیاوش، از جریره دختر پیران است و با مادر خود در قلعهوفر

که دژبان توران بود اما از تورانیان دل خوشی نداشت و  با آن   د توران اقامت دارد و دژبان مرزی توران زمین بود. فرو

برای کین فرصتی  به دنبال  با  همواره  نبرد  برای  از سپهسالر کیخسرو  بود. توس که یکی  از تورانیان  خواهی پدرش 

شود سپاهی که  د نیز چون از دور متوجه میوکند و فردر راه کوهستان با دژ فرود برخورد می  ؛تورانیان راهی توران شد 

کند، لیکن جان خود  سوی توس، سپهسالر کیخسرو دراز میباشد دست دوستی بهآید، سپاه برادرش میسوی او میبه

ذیر نهفته است و اسیر غیرت خانوادگی  ناپنهد. در این ماجرا نوعی تیرگی، بیهودگی توجیهرا بر سر این دوستی می

 گردد. در گفتگو با بهرام یکی از سرداران ایرانی که به همراه توس روانه نبرد شده بود گفت:خویش می

 

 »دو چشم من از زنده دیدی پدر                    همانا نگشتــــی از این شادتر«

 .(308: 1386)فردوسی، 

خواهی  ها برای کینها بدهد، زیرا آنسردار ایرانی و سپاهیانش پذیرایی کند و هدایایی به آنمادر فرود خواست تا از  

خواهی  کند و اکنون که برادرش به کینسیاوش آمده بودند. غیرت خانوادگی فرود در اینجا نمود اصلی خود را پیدا می

 داشت:هده بگیرد و بیانکند تا راهبری سپاه ایران را وی برعپدر کمر بسته است، درخواست می

 »سپه را تو باش این زمان پیش رو                  تو کین خواه نو، او جهاندار تو« 

 . (323)همان: 

کند که چرا  ی توس را مسبب مرگ فرود شمرده و برادرش کیخسرو را سرزنش مییفردوسی در مقدمة داستان، بدخو

 است:سرکردگی سپاه را به چنین کسی سپرده
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 »جهاندار چون شد سرافراز و گرد                 سپاه را به دشمن نبـــاید سپـرد 

 کســی را کش از بن نباشد خــرد                خردمنـــدش از مردمان نشمرد 

 چو این داستــان سر به سر بشنوی                 به بینی سر مایـــة بدخـــوئی«

 . (317)همان: 

سری توس و این اشاره به ولیعهدی کیخسرو است که  است: نخست دشمنی و سبک نکته عنوان شدهها سه  در این بیت

سری و زودخشمی توس در برخورد او با فرود  گردد. شواهد متعدد و بارز بر خیرهدر آغاز با مخالفت توس روبرو می

دهد که نه تنها فرود جوان، بلکه  میمغزی از خود نشان(. توس در ماجرای فرود چنان سبک 135: 1327)نلدکه،  است

ند. پیش از عزیمت سپاه، کیخسرو توس را از  شوگناه کشته میپسر و داماد توس و گروهی از سپاهیان دو طرف بی

 گوید:دارد و  می )که محل اقامت فرود است( برحذر می  گذراندن لشکر از راه کالت

 ن ره روی، خام گردد سخن« »گــذر بر کــالت ایچ گونــه مکن              گر آ

 .(321: 1386)فردوسی، 

گوید که وی پسر سیاوش از دختر پیران است، و برادر اوست و با مادرش در  پردازد و می سپس به معرفی فرود می 

که تصادمی میان سپاه و او پیش نیاید، بهتر است که راهی دیگر یعنی  برای آن  .کالت مقیم است و جوان و دلیر است

به  شودبیابان در پیش گرفتهراه   فرود  به سبب جوانی، در  )کیخسرو تصور کرده است که  یا  ایرانیان  نشناختن  علت 

آورد و ستیزه از جانب سپهسالر ایران  که بر عکس او دست دوستی پیش میجویی پیش قدم شود، و حال آنستیزه

های  که گفتهاز یاد برده و راه کالت را به دلیل این  کلی های شاه را به (. توس سفارش384:  1333)صفا،    گردد( آغاز می 

است.  شود که توس دستخوش لجبازی است، نافرمانی کردهگزیند، ولی در بین سپاه زمزمه میکننده نیست برمی وی قانع

برای کینفرود چون می برادرش کیخسرو،  نگران  شنود که لشکرِ  زمین است، نخست کمی  توران  خواهی پدر عازم 

زیرا نمیشمی او چه روشی در پیش خواهدود،  به  این لشکر نسبت  فرزند دل  داند که  به  اما مادرش جریره،  گرفت؛ 

 کند که او نیز در نبردی که بر سر خون سیاوش درگرفته است شرکت جوید:میدهد، و توصیهمی

 »برادرت چون کینه جویــد همی           روان سیـــاوش بشویــد همی 

 اید به کیــن تاختــن           کمر بر میـــان بستن و ساختن« تو را پیش ب

 .(323: 1386)فردوسی، 

 گردد:اندازه سوگوار میکیخسرو از مرگ برادرش بی

 »دریغ آن بــرادر فــرود جوان             سر نامـــداران و پشت گــوان

 د بریــان بدم ز کار پــدر زار و گریـــان بدم              پر از درد یک چن

 کیست« و دوستکنون بر بـــرادر ببایـد گریست               ندانم مرا دشمن

 . (327)همان: 

 

 

 



 

 های شاهنامه بایسنقریهای مرگ حماسی در شاهنامه با تاکید بر صحنهشاخصه 

 108 نجاتعلی خورشیدی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 مرگ فریدون  .2.2

دست کارگزاران حکومت ضحاك گرفتار و مغزش خوراك فریدون فرزند آبتین و مادرش فرانک است. پدرش عاقبت به

خواهی پدر، غیرت  ساله شد و برای کینآهنگرانی زندگی کرد تا سیها در بین کشاورزان و  مارها شد. فریدون سال

نماید  در فریدون جلوه می  پرستی دادن غَضَب و ناموسمحافظت عِصمت و آبرو و ناموس و نشانخانوادگی، یا در حقیقت  

ر گناهکار بروز  گناه و کیف شدن بی صورت کشتهو ماجرای خانوادۀ فریدون، فصلی از نبرد بین نیکی و بدی است که به

 کند.  می

 »بدو گفت کاین کودك شیرخوار               ز من روزگـــاری به زنهــــاردار

 وگر باره خــواهی روانم تراست                 گروگان کنم جان بدانکت هواست«

 .(  690)همان: 

خطر قطعی مرگ است. برادران فریدون  ماندن او از  دهد، مصونآوری که در زندگی فریدون روی میدومین واقعة شگفت

آیند. شبانه سنگی از کوه  برند و در صدد هالکش برمیبینند، بر او رشک می مانند یوسف، چون او را برگزیدۀ یزدان می

کند( ولی پاره سنگ به فرمان خدا از حرك  گونه که بهمن در بارۀ رستم می)همان   غطانند تا بر او فرو افتد فرو می

گیرد، ضحاك و تبهکاران  گونه، از خون پدر و دایة خود انتقام میماند. بدین د و فریدون از آسیب در امان میایستبازمی

 شوید. رساند و جهان را از بدی میدیگر )برادران( را به کیفر گناهان خویش می 

 دراز اری ـــــد چنین روزگـــبرآم                 د بازــدون بشد نام ازوی مانــفری»

 وار ــــا سوگــازارهــب  ر وـــشه ازو               ریارــوگ شد شهــــیکی هفته با س

   «اد...ــردمند شـــبه تو نیست مرد خ                ادـــب  ی وــان سراسر فسوســــجه

 .(99: 1386فردوسی، )

 مرگ پیران ویسه  .2.3

زمین  ترین شخصیت تورانسپهسالر، مشاور، فرمانروا و بعد از افراسیاب بزرگپیران پسر ویسه، از مردان ختن، وزیر،  

از سویی دلش از عشق میهن خویش سرشار است،    .کنداست. او دل در گروه ایران دارد و با ایرانیان به احترام رفتار می 

کند  اش حکم میوادگیزیرا دوست خانوادگی سیاوش است و حامی بزرگ سیاوش و فرزندش کیخسرو بود و غیرت خان 

ای از دوگانگی  که به ایران عشق بورزد، اما از طرفی به حکم افراسیاب در مقابل ایران قرار گرفت و رفتار وی در هاله

 گوید: گیرد. فردوسی در شاهنامه از تعهد پیران ویسه در حفظ و حراست از جان سیاوش میقرارمی

 پرستنده باشم به جان و به تن    »پذیرفتم از پاك یزدان که من              

 نمانم که یــابی ز بـــدها گزند                نداند کسی راز چــرخ بلند« 

 ( 614)همان: 

است. پیران  در میان پهلوانان تورانی شاهنامه، پیران ویسه تنها کسی است که به اوصاف عالی انسان بخشیده شده 

دارای وضع و مقامی شبیه به گودرز در ایران است. دلیر و زیرك، سالخورده و رئیس خانوادۀ بزرگ، برخوردار از ثروت 

ست. هم سیاستمدار است و هم جنگاور، هم وزیر پادشاه است و  و شوکت و مقام. پیران بعد از افراسیاب، شخص دوم ا

جنگد. سرانجام  دم با خردمندی و مردانگی میهم سپهسالر او. جنگ ایران و توران بر دوش اوست و او این بار تا آخرین
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شود و جنگ  زمین دگرگون مینهد. پس از مرگ اوست که وضع تورانهم جان خود و همة خویشانش را بر سر آن می

 پذیرد.ها پایان میبه سود ایرانیان و شکست ترك

سو دوست خانوادۀ  مصیبت و عظمت زندگی پیران در آن است که وی بین دو احساس متضاد در کشمکش است. از یک 

ود  حکم وظیفه، ناگزیر است که با ایران بجنگد. »پیران نوادۀ تور، خویش افراسیاب و خبه  ،سیاوش است و از سوی دیگر

فرمانروای سرزمین ختن است. پدرش ویسه، سپهسالر پشنگ و پسرش افراسیاب بوده و پس از مرگ او، وی جانشین  

شوند. ورود اصلی پیران به  گردد. پیران دارای هفت برادر است که همگی در جنگ ایران و توران کشته میپدر می

انگیزد تا شاهزادۀ نومید را  برد. وی افراسیاب را بر مییصحنة شاهنامه، هنگامی است که سیاوش به توران زمین پناه م

ای  به کشور خود فراخواند و او را در پناه خود گیرد. پیران بر این عقیده بود که با آمدن سیاوش به توران، دشمنی دیرینه

 (.260 :1348)اسالمی ندوشن،   که از زمان قتل ایرج بین ایران و توران برانگیخته شده بود، فرو نشیند«

که به جنگ ایران و توران اعتقادی ندارد، و از آن بیزار است، باید مردانه در ادامة آن بکوشد. تنها در جنگ  پیران با آن 

کشد.  شوند، دخترش جریره پس از مرگ پسرش فرود، خود را می رود، در یک روز نهصد تن از خویشانش کشته میکاسه

برادر و پسرش در جنگ نابود میخهای کینچهار  باقی میشوواهی  تن  دو  تنها  از خانوادۀ ویسه  و    مانندند،  )لهّاك 

می قتل  به  پیران  مرگ  از  پس  بالفاصله  نیز  آنان  که  پیران چندینفرشیدورد(  مادرش  رسند.  کیخسرو،  مرگ  از  بار 

از توران جدا کند  فرنگیس و پدرش سیاوش جلوگیری کرد و کیخسرو نیز در جنگ ایران و توران سعی کرد تا پیران را  

توانست سپاه خود را تنها بگذارد و خالف اصول مردانگی  د، اما پیران بنابه مسئولیتی که داشت نمیکنو به او محبت  

 گوید:انجام دهد. پیران در جواب می 

 

 »مرا مــرگ بهتر از این زنـــدگی             که سالر باشم، کنـــم بنـــدگی 

 این بر پلنــگ              چو با شیر جنگی برآمد به جنگیکی داستــان زد بر 

 بنام از بریــزی مرا گفت خــــون               به از زندگـانی به ننگ اندرون« 

 (331-330: 1386)فردوسی، 

به که  بوده  این  نه حریف. حکم سرتوشت  درآورده  پای  از  را  او  تقدیر  قول شاهنامه،  دست گودرز کشته شود.  بنابه 

 افتد:نگرد و چشمش به نعش پیران میرسد کشتگان را یکایک میکه کیخسرو به نزد سپاه میهنگامی

 »وزآن پی بر آن کشتگان بنگــرید               چو روی سپهـــدار توران بدید 

 فرو ریخت آب از دو دیده به ردد               که کـــردار نیکش همه یاد کرد 

 ان بسوخت              که گفتی یکی آتشــی برفروختبه پیران دل شاه زان س

 ز خــون سیـــاوش پر از درد بود               بــدان کار کس را نیــازرد بود«                                            

 ( 339)همان:  

 دهد که با احترام جنازۀ او را به دخمه بسپارند: گاه فرمان میآن

 گ و کافــور ناب              عبیـــر اندر آمیختن با گــــالب»بفرمود پس مش 

 تنش را بیــــالود از آن سر به سر               به کافــــور و مشگش بیاگنده بر



 

 های شاهنامه بایسنقریهای مرگ حماسی در شاهنامه با تاکید بر صحنهشاخصه 

 110 نجاتعلی خورشیدی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 به دیبـــای رومـــی تن پاك او               بپوشید و آن کوه شد خــاك او 

 بر آورده سر تا به گــردان سپهر« یکی دخمـــه فرمود خسرو به مهر              

 ( 342)همان: 

 یابد. آلود زندگی سپهسالر توران، خاتمه میگونه داستان پرشکوه و رنجو بدین

 مرگ کیخسرو  .2.4

های این الگو در  الگوی »خانوادگی« در شاهنامه است که همة ویژگیکیخسرو، پسر سیاوش یکی از نمودهای کهن

از جمله   او صادق است.  برونمورد  به  ازدواج  بازگشت  و  تبعید و هجرت  و پرورش در  تولد  و مادرش،  پیوندی، پدر 

توانست ادامة زندگی  بازگشت پسر، می؛ سرزمین پدری و تکیه بر تختی که به ستم از پدرش )سیاوش( سلب شده بود

ای رسته از  وسی شاخهشمار آید. کیخسروی شاهنامه به تعبیر فرد پدر و نمودی از جاودانگی غیرت خانوادگی او به

روید تا برکت و فرهی را به ایران و جاودانگی را به نسب و خانوادۀ  درختی برکنده )سیاوش( است که از خون او می

 خود بازگرداند: 

 کزان بیخ برکنــــده فرخ درخت                  از این گونه شاخی برآورد سخت 

 ( 167)همان: 

شخصیتی   و است شده یاد او از بسیار پهلوانان دیگر کهن نسبت به منابع  در  که  است ایران باستان  پهلوانان از کیخسرو

 و کامل رهبری مطلق نمونة کیخسرو درواقع،  .است شده  یاد ایران متحدکنندۀ عنوانبه او »از  .دارد مقدس و وال

 پادشاهی هست، نیز شاهنامهو  اوستا اساطیری مهم شخصیت واپسین (. کیخسرو159: 1376)بهار،   است« عیببی

 از بسیاری برخالف است. کیخسرو آینده به امید آید،برمی  روایات مجموعة از و چنان که آبادانی با همراه نامش که

 (. 70: 1376پور، )حاکم  هست نیز کامل انسان کامل، بلکه پادشاه نه تنها پادشاهان

روید تا برکت و فرهی  )سیاوش( است که از خون او می  درختی برکنندهای رسته از  کیخسرو به تعبیر فردوسی، شاخه

 را به ایران و جاودانگی را به نسب و کیان خود بازگرداند:

 

 »کزان بیــخ برکنـــده فرخ درخت             از این گونه شاخـــی برآورد سخت«

 ( 167: 1386)فردوسی، 

ویژه بنا به اساطیر زرتشتی باید در پایان  بنا به باورهای آریایی و بهظهور کیخسرو »نویددهندۀ تحول عظیمی است که  

رخ شگفتجهان  دگرگونی  این  است«دهد.  ظلمت  بر  نور  فرجامین  پیروزی  همان  (. 118:  1387پور،  )اسماعیل  آور 

 وت  اسشده آراسته خداوند واسطةحمایت بی به پارسایی و زهد یمن از و است خاشع و پارسا پادشاهی کیخسرو،

 اینشانه که نماستجهان جام کند،می مجسم را کیخسرو که تقدس ابزاری ترینمهم  دارد. گوییپیش  قدرت حتی

 . است آن دارندۀ لدنی و علم پیامبرانه اشراق از

فقط  در آن مرگ عرفان ارادی مرگ به شباهتی که شود یمهدید مرگ نوع یک شاهنامه  و  است.  کیخسرو دارد 

 خواب در مرا این از بعد گویدمی و کرده یاران خداحافظی با و کندمیاشاره سروش با خود مالقات به »کیخسرو

 در شاهنامه معتقد است. آنبه اما داند،می  دارخنده خردمند نظر از را مرگ نوع این فردوسی  هرچند. دهید خواهید
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 هاداستان شاهان و قهرمانان و سراینده آیین کیش و براساس غالباً که دارد هاییو پیوستگی هاویژگی حتمی، مرگ

 بزرگ جنگ با است که کیخسرو پادشاهی  با  همزمان جهان، عمر از سوم هزارۀ پایان زرتشتی اساطیربنابر    .است

: 1378)سرکاراتی،    رسد«می انجام  به ایران ملی در حماسة نیز اساطیری زمان دوره، این پایان در افراسیاب و کیخسرو

 و  تن روشن ایچشمه در  بیندمی یافتهمفرجا را خود شهریاری  مقدس که رسالت کیخسرو داستان، پایان در (.112

 گوید: بدرود  را گیتی تا شویدسرمی

 رسید  چشمــه پیش نامــــور چمید            کی  انــدر شب تیره ز بهری »چو

 اُست  و زند نهان اندر خواند همی         بشست        تــن و سر روشن آب آن بر

 ن  جـــاودا تا پدرود باشیـــد بخـــردان             که نامــــور با گفت چنین

 خــــواب«  به جز مرا دیگر آفتـــاب            مبینید سنــان برآرد چون کنون

 (413: 1386)فردوسی، 

 مرگیبی به که کسانی شمار در زادسپرم هایگزیده شود. »دردر نهایت کیخسرو در جنگ بر افراسیاب پیروز می

 موعود قیام  روز در را آنان که کیخسرو از و استشده یاد  گرشاسپ و اندرفتهوفر برف که در گیو و توس از اندرسیده

 پایان این  از دیگری (. شکل 63:  1366)زادسپرم،    انگیخت« خواهدرب رساند()منجی، کسی که خیر می  سوشیانت

 سنت در مسیح )مشابه رستاخیز آسمان به او رستاخیز و عروج قالب در ایرانی شفاهی روایات در نمادین کیخسرو

 ابوریحان روایت به که استیافته اهمیت چنان اسالمی روایات دورۀ در کیخسرو شخصیت»است.  هشد متبلور مسیحی(

 ششم فروردین روز  در ای فرشته دیدار و ساوه در  کوهی در ای چشمه در ورود  از پس که او،  معتقدند  مردم بیرونی،

 چشمه آب در  ایرانیان وشوی شست و اغتسال  رسم  بیرونی،  گفتة به کرد. عروج هوا بر داشت بزرگ« نام که »نوروز

مرسوم این بزرگداشت نشانةبه روز این در سارها دیگر9-326:  1363)بیرونی،    است« شده واقعه   و مورخان (. 

(  286 / 1 :1370اثیر )(، ابن287 / 1 :1369(، ابوعلی مسکویه رازی )442 / 1 :1352چون طبری ) اسالمی  نویسندگان 

( هرکدام91  / 1  :1364و حمداهلل مستوفی  پنهان از متفاوت تعابیری با (   پایان یا گیریگوشه شدن، ناپدیدشدن، 

 در او جاودانگی ادامة در که ایرانی روایات و شاهنامه کیخسرو در نمادین اند. »پایانکرده یاد او حیات آمیزابهام

تعبیر  هب یا - خداوند وحدت در  جاودانگی   است:  تحلیل قابل  دیدگاه این از  گرفتهزرتشتی شکل آیین و  پهلوی متون

 نیز رازآموزانه آیین است. درتشرّف  آزمون در پیروزی پاداش   -اهللفی فنای از پس باهلل بقای  به رسیدن آن،  عرفانی

)الیاده،    شود« مرگبی تواندمی آزمون در پیروزی شرط فرد سالک به است، عرفانی تفکر هایخاستگاه ترینکهن از که

1376 :147 .) 

 شاخصة نام و آوازه  .3

به ارزشفردوسی در شاهنامه ضمن ارج انسانی، همواره در پی آنست که راهنهادن  های کسب  شیوهها و  های والی 

های والی انسانی در نظر  نامی، داد، خرد و خردمندی را نشان دهد. یکی از ارزشهایی همچون بلندی نام، نیک ارزش

وی نام بلند و آوازۀ نیک و بد است که البته طریق حصول آن تنها از راه جنگاوری و دلوری نیست بلکه لزمة آن  

می نیز  دلیری  و  شجاعت  ویژگی  درواقعباداشتن  ویژگی  ، شد.  تشکیل  این  را  شاهنامه  پهلوانان  شخصیتی  ارکان  ها 



 

 های شاهنامه بایسنقریهای مرگ حماسی در شاهنامه با تاکید بر صحنهشاخصه 

 112 نجاتعلی خورشیدی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

رود و در معرفی و تمجید از  به خواستگاری دختر »قیصر« می  - پهلوان رومی  –عنوان شاهد مثال؛ اهرن  دهند. بهمی

 داند: برتر می - میرین –خود، خود را از دیگر داماد قیصر 

 به تیغ و به گنج و درم برترم«          »ز میرین بهر گوهری بگذرم          

 ( 634: 1386)فردوسی، 

 سهراب   مرگ .3.1

  .شودآفرین است، بارها تکرار میآور و نامآوری از مفاهیم قهرمانی پهلوانان است. در شاهنامه آنچه نامجستن و نامنام

است و به خوبی آشکار است که  آورده شدههایی همچون: جاه و گنج و تخت، نژاد و داد و خرد همواره نام در کنار واژه

زند. مرگ سهراب یکی دیگر از  کیفیت پیوستگی این عناصر است که جاویدشدن با نام نیک و یا با بدنامی را رقم می

وقتی  گیرد.  می انگیز شاهنامه است که براساس شاخصة نام و آوازه صورتهای برجسته، حساس، تراژدیک و غمصحنه

فرارسیدن مرگ    ای برای تمام شدن زندگی وتواند بهانهچیز میهمه  شود،این جهان تمام می   ن در مهلت زیستن انسا

نیز امری   به دست پدر   شدن پسرکشته  ، سهراب داستان پرآب چشم رستم و حتی کشتن پسر به دست پدر. در  باشد،

برگردن    تمامی تقصیر را   شناختن پدر، پس از    لحظات مرگ و  چه سهراب در شده از قبل بوده، چناننوشته  محتوم و 

 : کندگناهی پدر را صادر میحکم بی اندازد وسرنوشت می

 دــه به دست تو دادم کلیــــزمان               من از من رسید ن برــگفت کی بدو»

   «به زودی بکشت د وـــبرکشی راـم               پشت اهی که این گوژ ـگنزین بی تو

 ( 281: همان)

  شوراند ونازك را بر رستم می  داستانی که دل؛  داند »پرِ آبِ چشم«این داستان را داستانی می  فردوسی از همان آغاز،

فردوسی بعد    .درآمد این داستان یافتپیش  فلسفی فردوسی در مورد مرگ را در   بتوان اوج باور   شاید   .آوردبه خشم می

سخنش را در مورد مرگ با قید    ند، کافکه ترنج نارسیده را به خاك میداند  که مرگ را همچون تندبادی می   این  از

 :پرسدمی کند وآغاز می  اگر«»شرط 

 « فریاد چیست   این همه بانگ و ، ز داد              داد چیستـبی ، است اگر مرگ داد»

 ( 248)همان: 

  و مرگ را  کردنش را داردگونه قصد آراماینسهراب    کند،زاری می   بیدار دل« نوحه و  برِپور»از دریدن    وقتی رستم بعد

 : ن گریزی نیستآداند که از »بودنی کار« می

 ده بباید گریست ــــبه آب دو دی                   همی گفت سهراب کین چاره نیست»

 « ی کار بودـچنین رفت و این بودن                  ازین خویشتن کشتن اکنون چه سود

 .(282: 1386فردوسی، )

 : داندتقصیر میگونه رستم را در مرگ فرزند بیگودرز این و    

 و دودــی برآری تـــگر از روی گیت                  ودرز کاکنون چه سودـبدو گفت گ»

 دــــی آید بدان ارجمنــــچه آسان                 زندـــی صد گـتو بر خویشتن گر کن

 رگ ــــسر زیر ت اج وــــــزیر ت سر                  رگــــم یکسر همه پیش مـــشکاری
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 « د گریستـــی خویشتن را ببایـــهم                 د بی انده کیستـرگ ای سپهبــم ز

 ( 284-283: همان) 

خسروانی  ایــدهد تا دیبرستم دستور می   زاری رستم،  شدن سهراب توسط رستم، بعد از نوحه وباز در هنگام کشته  و

آتش    کنند ومیسرای سهراب حرکتسوی پرده  به  تنگ،  وتــراب در تابــبا نهادن سه  و  روی پور جوانش بکشند  را بر

  افگنند وسهراب در آتش می  لندپتخت زرین  و  های هفت رنگ ابریشمینتمامی خیمه  زنند وسهراب می  ۀبر سراپرد

 :زنند همگان خاك بر سر می .(53: 1348)اسالمی ندوشن،  شودمیفغان تمامی لشکریان بلند

 وان ـور جــــد بر روی پــــکشیدن             روانــــخس ــةا دیبـرمود تـــبف »

 ر آمدش ــــوت بهـــیکی تنگ تاب               ر آمدشـــــشه همی آرزو گاه و

 اد روی ـــــخویش بنهة سوی خیم               وت اویــازآن دشت برداشت تاب

 ( زرین پلنگ)پلندةهمان تخت پرمای               رنگ  هفت  ــةه از دیبـــهمه خیم

  «دار گو...ــــهمی کرد زاری جهان              وـاست غ ـبرخ د وــــبرآتش نهادن

 .(285: 1386فردوسی، )

 
 . کتابخانه ملی ایران  ه.ق.833: نبرد سهراب و رستم، شاهنامه بایسنقری،  2تصویر

 

  کند. جهانی را به زاری کور می  بسته گذاشته و  در تابوتی تنگ و  رستم جسد پسر را در دیبای زرد پوشانده و،  و سرانجام

گیرد که هوشیار را  میولی بعد از گذشت زمان رستم شکیبایی پیش ،استناتوان نموده پدر را زار و   هرچند مرگ پسر،

 : شناسدنیست و هنجار دیگری جز این نمی جز این ایچاره

 ...وت را سخت کردــــ گ تابـــسر تن                 ای زرد ــــد بازش به دیبـــبپوشی»

 انی نگشت ــــرد دلش شادمــــبه گ                دی گذشتــبه رستم از آن روز چن

 ار خویشــــدید هنجکه جز آن نمی               شـــایی آورد پیــر شکیبــــبه آخ

 «ه خوردــانـریب زمــــا او ف ــــکج               خرد  ان هست هوش وـکه را در جه

 ( 293: همان)



 

 های شاهنامه بایسنقریهای مرگ حماسی در شاهنامه با تاکید بر صحنهشاخصه 

 114 نجاتعلی خورشیدی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 بهرام گور  مرگ .3.2

ای را  خوریم. فرد باید کاری بزرگ انجام دهد، گرهجستن بر میدر شاهنامه، بارها به سخنانی با موضوع نامجویی و نام

گور  قهرمانی بزرگ وارد آورد تا در آن صورت در زمرۀ دلوران و نامداران قرار گیرد. مرگ بهرامبگشاید و یا شکستی بر  

یافتنی است، هرچند در شرایطی دشوار و سخت، قهرمان جان بر  نیز از شاخصة نام آوازه برخوردار است، زیرا نام دست

 نهد:سر نام جستن می

 کنون نام جاویدت آمد به کف«      »همی نام جستــــی میان دو صف              

 ( 284)همان: 

وسه سال بود. بهرام بر تخت نشست و عهد کرد که گرد ظلم و بیداد نگردد و به پرستش ایزد  گور شصتادشاهی بهرامپ

برداری کنند  پس به بزرگان هر کشوری نامه نوشت و گفت که باید همه از او فرمان  .بپردازد و به فکر زیردستان باشد

ها  ها شود و شاه نیز آنآن  ة ایرانیانی که با او مخالفت کردند از منذر خواستند تا واسط  ر ترویج دین زرتشت بکوشند.و د

آنجا رفتند. سپس    ها به شادی ازرا بخشید. سپس شاه مال و خواسته فراوانی به نعمان و منذر و سایر اعراب داد و آن

را جام یاو  ة خسرو  را  او  و  و اسب داد  و    ر خود کرد. سپس گشسپ دبیر و جوانخسروی  اموال  تا  را صدا کرد  وی 

های ایرانیان را بخشید و کارآگاهانی به نقاط مختلف فرستاد تا کسانی را که یزدگرد رانده بود را جمع کنند و  خراج

 .فرمان شاه بودندبهد و همه ایرانیان شادان گوشکرهرکس ستمی به او شده بود نیز جبران 

داند. او در این اندیشه است که اگر مرگ  گ را دنبالة زندگی و رشد و بالندگی آن و مرتبة کمال هستی میفردوسی مر

گستر  نظمی در جهان سایه و بی  ؛گسلد و نظام زندگی دستخوش ازهم پاشیدگیدر عالم جانداران نباشد، رشتة هستی می

دارند و از احتمال  فرستد، یارانش وی را از این کار برحذر می شود. »وقتی شنگل، بهرام گور را به جنگ کرگدن می می

 (: 608: 1392)سرامی،   گوید«گویند. بهرام در پاسخ می شدن او در این پیکار سخن میکشته

 »چنین داد پاسخ که یـــــزدان پاك                 مرا گر به هنــــدوستان داد خاك 

 که اندیشــــه ز انـدازه بیرون بود«             به جای دگر مــــرگ من چون بود        

 (423: 1386)فردوسی، 

های ایرانیان در عصر غلبة اعراب، به  داند و در بیان رنجحکیم فردوسی روزگار بهرام پنجم را روزگار شادی مطلق می

 :کندمیشادی روزگار بهرام پنجم اشاره

 « ورــرام گـــکه رامش به هنگام به                   ج و شورــچنان فاش گردد غم و رن»

 . (429)همان: 

 مرگ گرشاسب  .3.3

آوازه  آنچه باید از این دنیا برگرفت نام نیک و جاودان است و جان بر سر آن باید داد. مرگ گرشاسب نیز از شاخصة نام

 معبری زودگذر،  و  فانی است. دنیاینامداری و نیکنامی است که برای کسب آن از جانش مایه گذاشته . برگرفته است

وجود جنبه قهرمانی، اعمال وسیله هب تا است پهلوانان برای  پندهای و اندرزها سازند. جاویدان را خود روحانی 

 .است نیک  نام گذاشتنر یادگا به و کسب نام جهت در همگی  گرشاسب،
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 رستخیز تا نام ما  ز ماند تیز                      که تیغ با سازیم رزم چنان

 ( 404)همان: 

 نیک انجام سر  خواهد که آنکس نیک               هر نام جز ممانید بگیتی

 ( 886)همان: 

 به سازد، جاودانه را عمر، خود افزایش با  کوشدمی حماسه قهرمان  . گرشاسب در آیین زرتشت از جاویدانان است

با   مرگ تا دم هم  شاهی و فرۀ پهلوانی د.ندار چاره مرگ اما  شود تنرویین تا شودمی متوسل العادهخارق هایپدیده

 جاودانگی نماد را نام ؛ بماند نامش دارد اما دوست ندارد، مُردن برای شوقی چند ه شود.می تسلیم بنابراین،  ،اوست

 و آزی کم آوری،نام زیرا رساند، می بهشت  به را  او نام کند،می دفاع حیات آخرین لحظة  »نام« تا   کیان  از  و یابد می

گرشاسب در حماسة اسدی طوسی  آورد.  می ارمغان به را جاودان بهشت و اخروی رستگاری و زندمی رقم را آزاریکم

 بالینش بمانند؛ خواهد بر گردد و از فرزندان میترسد و تسلیم مرگ میاز مرگ می

 »بوید از پی جان غمگیـــــن من                     یک امروز هر دو به بالیـــن من

 مگر کم روان چون هــراسان شود                    به روی شما مرگـم آسان شود« 

 ( 647: 1354)اسدی طوسی، 

 قومیت و ملیت مرز، کند،سیر می  آفاق در حماسه قهرمان زیرا است، ترقوی طبیعت با رابطة انسان حماسه، در    

 زور  از کوشدمی است، پایین  به بال از خدا با او رابطة اما خداپرست است، است، برخوردار ایویژه از اهمیت برایش

 فدای را خود  که است مهم قدر آن قومی و ملی هایارزش ؛بردارد راه سر از را مشکالت و استفاده کند خود تدبیر و

 موازات به جسمانی  لذات از داند،می  خویش دخیل سرنوشت در را العادهخارق موجودات و هاقدرت کند،می هاآن

 برد.می سو هایش فداکاری

 شاخصة مظلومیت  .4

مقابل  دفاع ماندن در  مظلومیت در لغت به معنی؛ در برابر بیدادگری قرارگرفتن، در معرض تجاوز و ستم واقع شدن، بی

)دهخدا،   بیدادگری  و  زیبایی1373تجاوز  آغاز  و  داستان  تلخ  پایان  قهرمان،  هر  مظلومیت(. مرگ  ذیل  های هنری  : 

ها کارکردی زیباشناختی دارد و جلوۀ هنری خاصی به اثر  شاهنامه است؛ چراکه در حماسة فردوسی، مرگ شخصیت

ا است، آغاز روایتی بزرگ تحت نام »مظلومیت« است؛  هبخشد. مرگ قهرمانان فردوسی اگر چه پایان داستان آنمی

 آفریند.  روایتی که انسان امروز در ارتباط خویش با این عنوان اثر می

 مرگ سیاوش  .4.1

داستان از  بلند سیاوش،  از  داستان  وی  مادری  و خاندان  کاووس  پسر  است. سیاوش  تأثیرگذار شاهنامه  و  زیبا  های 

ها و  زیرا سیاوش دائماً در معرض دسیسه،  نیم در زمرۀ شاخصة مظلومیت قراردهیم تواند. مرگ سیاوش را می اتورانیان

کند که او  درپی قرارداشت. فردوسی در سرایش داستان مظلومیت سیاوش، بارها این نکته را مطرح میهای پینیرنگ 

 داند:انگیز میافراسیاب را خواست خداوند و بسیار شگفتدفاع ماندن در مقابل تجاوز و بیدادگری بی

 »مرا چرخ گــردون اگر بی گنــاه                  به دست بدان کرد خواهد تبـاه 

 به مردی کنون زور و آهنگ نیست                  که با کردگار جهان جنگ نیست« 



 

 های شاهنامه بایسنقریهای مرگ حماسی در شاهنامه با تاکید بر صحنهشاخصه 

 116 نجاتعلی خورشیدی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 ( 262: 1386)فردوسی، 

)گریمال،    روید«از خونش گیاهی میشناسی، »سیاوش نماد یا خدای نباتی است؛ زیرا با مرگ او،  از دیدگاه اسطوره

از دسیسه173:  1348)اسالمی ندوشن،    (. »عزیزترین پهلوان شاهنامه است«23  /1  :1378 به سبب رهایی  های  (. 

رود. پس از نبردی  شکن به بلخ میهمراهی رستم برای نابودی تورانیان پیماندرپی سودابه زن کاووس، داوطلبانه بهپی

-خواند. افراسیاب که دلوری جلوگیری از خونریزی و کشتار، با قراردادن شرایطی، تورانیان را به صلح میدلورانه برای  

شود،  پذیرد. صلح بین ایران و توران محقق نمیوچرا شرایط سیاوش را میکرده، بدون چونهای سپاه ایران را تجربه

های تورانی کشته شوند. پا درمیانی  ام اسیران و گروگانخواهد تمداند و میچراکه کیکاووس، صلح را دلیل بر ضعف می 

کند و سیاوش را نیز در مرز ایران و توران تنها  رستم نیز کارساز نیست. رستم با حالتی قهرگونه، کاووس را ترك می 

نمیمی پیرانگذارد. سیاوش  دعوت  دنبال  به  انجام دهد. پس  را  پدر  فرمان  تورانیخواهد  به    ویسه، سردار خردمند 

های سیاوش او را تحت تأثیر  کند و پس از مدتی فضیلتبرد. افراسیاب از آمدن او استقبال میمیسرزمین دشمن پناه

 (. 176-177: 1348)اسالمی ندوشن،  کند گردد تا افراسیاب، همگان را فراموشدهد و مهر سیاوش سبب میقرارمی

 
 .هرات، منبع: کتابخانه ملی ایران  ه.ق.833ش، شاهنامه بایسنقری،  : مرگ سیاو 3تصویر

 

  ؛ های کهن که بازماندۀ تفکر جبری زروانی است، در ادبیات فارسی نمودهای فراوانی یافته است جبر حاکم در داستان

دهد که او مجبور نیست، بلکه  مینماید. اما در داستان سیاوش، روند داستان نشانناپذیر میکه باوری جداییای گونهبه

های اخالقی، یعنی  هایی که از داستان سیاوش شده است، او را شهید راه آرماندارد مجبور باشد. »در تحلیل  دوست

ترین  شود، کوچک (. در توران هرگاه به پدر سیاوش توهین می54:  1350اند« )مسکوب،  نهاده شهید راه راستی و پاکی نام
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ق پسر، باز هم در دل پسر جای دارد و سیاوش تصویرش را  هایش در حدهد، پدری که با همة بدیواکنشی نشان نمی 

داند کیخسرو و  است. وی کامالً از عاقبت کار خود آگاه است و حتی می گرد، نقاشی کردهبر دیوارهای کاخ سیاوش 

 گوید:گیرند. در گفتگویی با پیران ویسه می ایرانیان پس از او چگونه انتقامش را می

 روزگار                که بر دست بیـــدار دل شهـریار »فــراوان بدین نگـــذرد 

 شوم زار من کشتـــه بر بی گنــاه                کسی دیگر آراید این تاج و گاه« 

 (247: 1386)فردوسی، 

های پدرش کاووس؟ بدون شک مرگ او پهلوانانه نیست، اما  مهریمرگ سیاوش نتیجة تقدیر و سرنوشت است یا بی

هایی چون پاکی، راستی و وفاداری به عهد، جاودان  ها و ارزشمیرد تا فضیلتتوان گفت: او میعارفانه هم نیست. می

توان گفت  برد. میمیمطلق به آغوش مرگ پناهها در ناامیدی و یأستوان گفت او بیزار و خسته از دسیسهبماند. می

 گنجد، چون آسمانی است و زمین تاب او را ندارد.  نمیمیرد چون پاکی و معصومیت او در جهان سیاوش می

به اخالقکیکاووس  افراطی  شکلی  به  سیاوش  و  است  نابخرد  مفرطی  بلکه  طور  جبر،  نه  تراژدی،  اصلی  عامل  گرا. 

گردد.  داند که پاکی و راستی همه چیز است و اگر نباشد جهان تیره و تاریک میگرایی افراطی اوست. فردوسی میاخالق

 که وقتی سر سیاوش را از تن جدا کردند، چنین شد:گونهانهم

 »یکی باد با تیـــره گــردی سیاه                بر آمد بپوشید خورشیــد و مــاه

 همــی یک دگر را ندیدند روی                گرفتند نفــرین همه بر گــروی«

 ( 265)همان: 

 مرگ ایرج   .4.2

ترین فرزند فریدون و نام مادرش ارنواز بود. نام ایرج را به معنای آزاده و نجیب  ایرانی، کوچک های ایرج بر پایة اسطوره

رو، مرگ ایرج نیز از شاخصة مظلومیت مورد  اند. فریدون به دلیل خوی مظلوم بودن این نام را بر ایرج نهاد. از اینآورده

 دوست، مهربان، مظلوم و اهل مدارا معرفی کرده است.   بررسی قرارگرفت. فردوسی در این داستان ایرج را انسانی صلح 

 »به بخت جهانــــدار، هر سه پسر                سه فرح نــــژاد، از در تاج زر 

 به بال چو سرو و به رخ چون بهار                  به هر چیز، ماننده شهــــــریار 

 همی پیش پیــالن، نهادند گام« پـــدر نوز، ناکرده از نــــاز نام                  

 ( 49)همان: 

 سرای و را گذرا اخروی. جهان بینیجهان دارای و است خردمند دارد. فردی پیامبرگونه و وال شخصیتی بسیار ایرج

پرهیزناك.  برادران با جنگ  از و است صلح خواهان او  .کرد آلودهغم کینه، با را درون نباید گویدمی  و داندمی سپنج

. ایرج، نماد ایران زمین است و توسط دو برادر دیگرش  کند منصرف جنگ  از را حکیمانه ایشان و نرم زبانی با خواهدمی

ایرج نماد خردورزی و نرمش و مداراست و هرگز ستیز    .شودمی)تورانیان( در نهایت مظلومیت کشته  )روم( و تور  سلم

 خوانیم:تابد. اوج این نرمش و مظلومیت را در ابیات فردوسی میبا برادران را برنمی

 »من ایران نخواهم، نه خاور، نه چین                نه شاهی، نه گسترده روی زمین 

 ان را نباید بر این رنجه کرد مرا با شما نیست جنــگ و نبـــــرد                 رو



 

 های شاهنامه بایسنقریهای مرگ حماسی در شاهنامه با تاکید بر صحنهشاخصه 

 118 نجاتعلی خورشیدی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 چو بشنید تـــور از بـــــرادر چنین                 به ابرو ز خشم اندر آورد چین 

 یکی خنجـــری آبگــــون بر کشید                سراپای او چــادر خون کشید« 

 .(436: 1386)فردوسی، 

شود. ایرانی که به فرمانروایی ایرج، مظلوم،  ریزی میروم پیها میان ایران و توران و  بر این بنیان، تخم ستیزها و جنگ 

 شود: حق و ناجوانمردانه به حریمش تجاوز میذی

 »چنین گفت کز داور راستی                           شما را مبــــادا کم و کاستی 

 ناپدید« که یزدان شما را بدان آفرید                          که روی بدی ها شود 

 ( 417)همان: 

 »مـــرادی که در صلح گردد تمام                 چه باید سوی جنـــگ دادن لگام 

 همه ز آشتـــی کام مردم رواست                 که نابود باد آنکه او جنگ خواست« 

 ( 421)همان: 

رسالت اهریمن ستیزی در شاهنامه است،  نشینی از  منزلة عقباما، ماهیت و جنس این نرمش و پرهیز از ستیز، نه به

 زمین است.ماسی ایرانح های حساس مظلومیت تاریخ گرایی در نقاط و گرانیگاهای عملبلکه گونه

که  است و جهان آرامش خود را بازیافته، درحالی خواهی انجام شدهبرای فریدون نیز دیگر کار به پایان رسیده، کین

 کاسة سر سه پسر در برابر اوست:

 »به نـــوحه درون هر زمانــی به زار           چنین گفت آن نامــور شهـــریار 

 که برگشت و تاریـک شد روز مــن           از آن ســـه دلفـــروز دلسوز من 

 دل و پر ز گریه دو روی           چنین تا زمـــانه سر آمــد بر اوی«پر از خون

 . (310-311)همان: 

 اغریرث  مرگ .4.3

تدبیر و عاقل است که مظلومیت او در برابر اهریمنان و عناصر نابکار    اغریرث، پسر پشنگ و برادر افراسیاب، جوانی با

رو مرگ اغریرث نیز از شاخصة مظلومیت برخوردار است. اغریرث تورانی برادر افراسیاب  در شاهنامه متجلی است. از این

ای خردمند دارد و از جنگ با ایران که به  ش و وفادار و نیکو عهد است. او چهرههمواره دوستدار ایرانیان و بزرگ من

 کند: نظرش جز آشوب چیزی دربر ندارد، دوری می 

 »چنین گفت کای کار دیــده پدر              ز ترکــــان به مردی برآورده سر

 نیرم شده ست منوچهر از ایران اگر کم شده ست               سپهدار، چون سام 

 چو گرشاسب و چون قارنِ رزم زن             جز این، نامـــــدارانِ آن انجمن 

 اگــــر ما نشــوریم بهتـــر بـــود             کزین جنبش آشـــوب کشور بود« 

 ( 12: 1386)فردوسی، 
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شود، ولی به  این صحنه ناراحت میافراسیاب و پشنگ با اصرار خود قصد جنگ با ایرانیان را دارند و اغریرث با مشاهده  

گری  های ایرانیان طرفدار ایران و ایرانی است. به پایمردی و خواهشها و مظلومیت و خوبیها و فداکاریخاطر دلیری

 کند: دگر چهرۀ انسانی و مهر و محبت خود را با نمادی از مظلومیت ابراز می پردازد و بارمی

 دل او به بردر، چو آتــش دمید               »چو اغـــــریرث پر هنر آن بدید   

 همی گفت چندین سر بـــی گناه                ز تن دور ماند به فـــــرمان شاه 

 بیامد خـــروشان به خواهش گری                بیـــاراست با نامـــور، داوری« 

 ( 36)همان: 

ترین عناصری که وجود دارد، دلدادگی به اهریمن  آید. مهموجود میدر انتهای پادشاهی نوذر، صحنة قتل اغریرث به 

 و تباهی و عدم داشتن خرد و هوش است:

 »بفرمودمت کای بـــــرادر بکش               که جای خرد نیست و هنگام هوش

 که هرگز نیامیخت کیـــن با خرد« سر مرد جنگــــی خــــرد نسپرد                

 ( 116)همان: 

کر باعث  اهریمن  به  دلدادگی  و سخن  آن  پندپذیر  افراسیاب میشدن گوش  از شنیدن سخنان  شنوی  را  او  و  گردد 

ای  شود که فاجعهنهد و باعث میجاست که خوی دهشتناك خشم پا به صحنه میکند. اینآمیز برادر ناتوان می حکمت

 و برادری مظلوم به دست برادر ظالم خود به کام مرگ برود: بخورددیگر رقم

 »یکی پر ز آتش یکی پر خـــــرد               خرد با سر دیــــو کی در خورد؟ 

 سپهبـــد بر اشفت چون پیل مست                به پاسخ به شمشیر یازدیــد دست 

 چنان سنگـــدل ناهشیوار مـــرد« میان بــــرادر بــدو نیــــم کرد               

 ( 116-117)همان: 

که وجود   - اغریرث-کند تا او در مقابل برادر خود  میبینیم که باز جلوهدر داستان افراسیاب هم نسبت خانوادگی را می

 را اسیران که گویدمی بیشتر، خونریزی از جلوگیری برای اغریرثمثبت خاندان فریدونی است بایستد و او را بکشد.  

؛  است نابخردی افراسیاب مقابل در او خردمندی اولً او، شدنکشته اصلی دلیل شاید اما برد،ساری می در زندانی به

 صفتش اژدها برادر چنگ  از  امیران تا کندرا می کار  این  دهد. اومی  فراری  را نوذر خانواده و بستگان  او که این ثانیاً

 کندمی اعالم آشکارا و دشومی خشمگین بسیار یابد،می  آگاهی این سخن از افراسیاب هنگامی که اما .یابند رهایی

 از لشکری  نمایندگی به اغریرث که بینیممی هم جااین کُشت. باید فقط و نیست هوشیاری و محمل خرد جااین که

 نکرده وفا کسی به شاهی وتخت اینکه تاج و کندمی دعوت دیگران به نکردن بدی خداترسی به را اهورایی، برادر

 دلیل به و شنودنمی را  اغریرث سخنان و استداده اهریمن به و چشم گوش و دل   -افراسیاب  -برادرش اما است.

 نهد: هاایرج برجای پای اغریرث تا فرستد می مرگ کام  بهرا  اغریرث مظلوم خشم

 

 ســــاری، سران آگهی یافتند »چو گردان سوی کینـــه بشتافتند               به 

 ازیشان بشد خورد و آرام و خواب                پر از بیـــم گشتند از افــراسیاب 



 

 های شاهنامه بایسنقریهای مرگ حماسی در شاهنامه با تاکید بر صحنهشاخصه 

 120 نجاتعلی خورشیدی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 از آن پس به اغــــریرث آمد پیام               که ای برمنش مهتــــر نیک کام 

 یم اایم               همه یک به یک مر، ترا بنـدهبه گیتـــی ز گفتــار تو زنـده

 به پیش بـــزرگان ستـــایش کنیم               همه پیش یـــزدان نیایش کنیم« 

 . (38 – 39: 1386)فردوسی، 

 شاخصة مکر و نیرنگ  .5

ــتمعـنای  در لـغت ـبهمکر،   ــرر    ،مکر(.  21390: 1373)دهـخدا،    فرـیب، حیـله، ـخدـعه، تزویر و نیرـنگ اسـ ـتدبیر برای ضـ

ــاندن ــطفوی،  )  رسـ ــفت  مکر را از مهلکات بزرگ می  ،نراقی (.143 /11، 1360مصـ داند. به این علت که بارزترین صـ

تر اـست کارا به دیگری بیـش اندن آـش یطان اـست و معـصیت آن از گناه رـس ود که دیگری در ـصدد   .ـش کـسی که مطلع ـش

خبر در مقام احتیاط نیســـت، زیرا این مکار  کند و اما غافل و بید و خود را محافظت میکنمی  ســـت احتیاطاذیت او

ت و خیرخواه خود میحیله داقت به او میپندارد و بدینگر را دوـس تی و ـص د  گونه زیان و نیرنگ وی در لباس دوـس رـس

 (.247: 1357)نراقی،  

 مرگ رستم .5.1

پسر نریمان، از خانوادۀ گرشاسب است و مادرش، رودابه دختر مهراب کابلی است. این مرد،  رستم، پسر زال، پسر سام، 

ای عظیم است، دردی است به یادماندنی و رنجی مداوم.  تجسم اندیشه و آرزوی پیشینیان ماست. مرگ پهلوانان، حادثه

است؛ با پیل و  ها بردهمان خویش، رنجاها پیکار بینحوۀ مرگ پهلوان را نباید از نظر دور داشت. رستم در طول سال

دم آرام نیافته است تا افتخار و سربلنی ایران  انگیز و دارای خدعه و نیرنگ فراوان و یک شیر و اژدها و و دشمنان هول

  مردانه شغاد برادر ناتنی وانرا نگاهبان باشد و آرامش و آسایش را به همگان ببخشاید. در شاهنامه از نیرنگ و توطئة ناج

رو مرگ رستم را در شاخصة مکر و نیرنگ مورد بررسی  بردن این پهلوان نامی ایران صحبت شد. از اینرستم برای از بین

کار  ههای باست. فردوسی یکی از نیرنگ آمیز زیاد دشمنان خود قرار گرفتهقرار دادیم، زیرا رستم مورد تهاجم نیرنگ 

کردن رستم  رد و توطئه و نیرنگی که با کشاندن رستم به شکارگاه و پرتدارفته در مرگ رستم را توطئة شغاد بیان می

 بین ببرد:  ده بود تا رستم را از کردر چاهی که حفر 

 »شغاد آمد آن چرخ را برکشید               به زه کرد و یک بارش اندر کشید 

 بخندیــــد و پیش تهمتن نهاد               به مــــرگ برادر همی بود شاد« 

 ( 756: 1386)فردوسی، 

جهان تاجرستم  میپهلوان،  فردوسی  قول  از  سیستان  تاریخ  است.  شاهنامه  اول  پهلوان  پیلتن،  تهمتن،  گوید:  بخش، 

تعالی خویشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید. وی مردی است که در حماسة ملی ایران نظیری برای او  خدای

شود. کشش  ها و آرزوهای یک قوم در وجود او مجسم میقهرمانی دارد که همة آرمانای  است. هر حماسهیافته نشده

اش را در  و کوشش بشر برای زندگی بهتر، برای سیر به سوی اعتال و پیروزی بر بدی و گزند و زشتی، بهترین جلوه

جمع دارد. تنها مرگ است که  های لزم را در خود  همة خصلت  ،یابد و رستم در میان این پهلوانانپهلوانان حماسی می

توان بر آن فائق شد. مرگ، پایان سفر است. در زندگی پهلوانان، مرگ، قلة زندگی است. مرگ است که به زندگی  نمی

 بخشد؛ معنی زندگی هر پهلوان مردن اوست.هیبت و عظمت و معنی می

http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%B1#foot1
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شود. زال نیز پس  های گوناگون نموده میایشخانوادۀ رستم همواره نسبت به پادشاه وقت وفادارند. این وفاداری در آزم 

زال    ؛ماندکه پس از مرگ گرشاسب، تخت ایران از پادشاه تهی میاز سام پاسدار پادشاهی خاندان کیان است. هنگامی

نشاند.  فرستد؛ و چون آمد او را بر تخت میرستم را برای پیداکردن کیقباد که از خاندان کیان است به البرز کوه می

شتابد. رستم  شود، این رستم است که به دستور زال به نجات او میکاووس در هاماوران و مازندران گرفتار میچون  

 (. 312: 1347)اسالمی ندوشن،   خواننددهندۀ سلطنت ایران است او را »تاجبخش« میچون نجات

 
 . بایسنقری، مأخذ: موزه هنرهای معاصر: سوگواری فرامرز بر تابوت رستم و عمویش زواره، شاهنامه  4تصویر

 

که پیر و جوان را یکسان در    کند می بودن کار جهان و پتیارگی و کوری مرگ را بیانفردوسی شرحی راجع به معمایی

بینی سیمرغ و زال این بود که رستم پس از مرگ اسفندیار، دیگر روی سعادت نخواهددید.  کشد. »پیشکام خود می

دارد. مرگ رستم نیز، چون مرگ هر پهلوان  یست او را هر آن در انتظار مصیبت و زوال نگاهباشومی مرگ وی، می

گونه بود رستم  گری سیمرغ و زال توانست او را هالك کند، ایننحو عادی فرارسد. تنها چارهتوانست بهی نمیی همتابی

برادری دارد به نام »شغاد« که از همخوابگی  بایست با نیرنگ و غدر نابود شود. داستان اینست که رستم  که او نیز می

 کند.  زال با کنیزی به دنیا آمده است و بنای توطئه مرگ رستم را با پدرزن خود طراحی می 

 »ز دیـــــدار او شاد شد پهلــــوان              چو دیدش خردمند و روشن روان« 

 .(761: 1386)فردوسی، 



 

 های شاهنامه بایسنقریهای مرگ حماسی در شاهنامه با تاکید بر صحنهشاخصه 

 122 نجاتعلی خورشیدی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 گنــــاه ورا                بیفــــزود زان پایگــــــاه ورا...« »ببخشیـــــد رستـــم  

 . (762)همان: 

 
 . هرات. مأخذ: کتابخانه ملی ایران  .ه.ق833دیدار اسفندیار با رستم، شاهنامه بایسنقری،    :5تصویر

 

چاه حفر نموده و ته چاه  سازند که در آن شکارگاه چند  کنند و شکارگاهی را آماده می رستم را به مهمانی دعوت می 

قرار می دشنه این چاههای تیزی  از  به داخل یکی  تا رستم  قبول  دهند  برادرش را  بیافتد و بمیرد. رستم مهمانی  ها 

های حفر شده توسط برادر روی  روند و در نهایت رستم در داخل یکی از آن چاهشکار می   کند و بعد از مهمانی بهمی

کند که بدنش توسط ددان خورده نشود،  شود. رستم از برادر درخواست تیری می پاره میرهافتد و بدنش پاها میدشنه

زند و  سوی برادرکش نابکار میدهد و رستم بالفاصله تیری را بهکند و چند تیر و کمان به رستم میمی شغاد هم قبول

 از ایرج مانند به هم او که  بینیممی(.  388)همان:    میرد«کند و خود نیز چند لحظه بعد میخواهی می از برادر کین

 استقبال خرم رویی با- شغاد  خود برادر از خورد. اومی را او روباه صفتی و هابدی فریب و نیست آگاه برادر فریب

 که پهلوانیست ندارد. او پرهیزی جنگ  از اغریرث، و ایرج برخالف داند. رستممی نیرم سامِ از تخمه را او و کندمی

 .  داندمی ممکن حل راه بهترین را جنگ  و آورد نمی فرود سر نافرمانی و مقابل آشوب در

 شغاد  مرگ .5.2

آواز داشت  ها، کنیزکی نوازنده و خوشزال، پهلوان سپیدموی حماسه .شغاد »پسر زال و برادر ناتنی و قاتل رستم است

رو مرگ  ای منفی و تؤام با مکر و حیله و خدعه و نیرنگ دارد. از اینوجود آمد و چهرهکه پس از مدتی، پسری از او به

این    ،وسیلة شغاد پذیرفته بودرغم آنکه فردوسی کشته شدن رستم را بهشغاد نیز با شاخصة نیرنگ همراه است. علی

تم اشاره کرد. در  نحوی در شاهنامه مورد استفاده قرار داده است و به قصد نیرنگ بهمن در کشتن رسروایت را نیز به

 کند تا او را بکشد: آمیز بهمن از بلندی کوهی برای سنگ بزرگی را روانه رستم میاین نبرد نیرنگ 
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 »نگه کرد بهمـــــن به نخجیــــرگاه                 بدید آن بر پهلـــــوان سپــــاه 

 ـی رهنمـــوندرختی گرفت به چنــــــگ اندرون                بر او نشسته، بســــ

 به دل گفت بهمن که: این رستم است                و یا آفتـــــاب سپیـــده دم است 

 من این را به یک سنگ بیجـــان کنم                دل زال و رودابه، پیچــــان کنم 

 یکی سنگ از آن کـــوه خـــارا بکند               فرو هشت ز آن کوهســـــار بلند« 

 .(772: 1386ی، )فردوس 

گویند که تولد شغاد آیندۀ نیکی  کنند، به او میکه منجمان در هنگام تولد شغاد، زال را از طالع شوم او آگاه میزمانی

کند و به خواست  برای سیستان و خاندان زال در پی نخواهد داشت. زال به طلب مغفرت از یزدان، تضرع و زاری می

(. شغاد پس از چندی اقامت در سیستان، به خواست زال و در ظاهر برای  522:  1389)یاحقی،    خداوند راضی است

ماندن رستم از آسیب، شغاد  شود. اما در حقیقت، زال برای مصونکسب تجربه و یادگیری فنون نظامی روانة کابل می

آید و پس از  بت به رستم پدید میفرستد. با تبعید شغاد، احساس حقارت افراطی در روان وی نس را به کابلستان می

تواند به جبران این احساس در برابر رستم بپردازد و به شکلی صحیح و اجتماعی بر او برتری یابد، نمیکه در میآن

کنندگی  گیرد با فروکشیدن و محو نام رستم، خود را بال بکشد و نام خویش را مطرح سازد. عنصر گمراهیابد، تصمیم می 

ن اوست که پادشاه کابل است. شغاد و شاه کابل برای کشاندن رستم به کابل و برای کشتن وی رایزنی  شغاد، پدر ز

برند که وقتی شاه کابل از رفتن رستم  این چنین ترفندی به کار می  ؛شوندکنند و بر نابودی رستم هم داستان میمی

شود.  میرود و عذر او نزد رستم پذیرفتهبال وی میشود، مطابق ترفند برای شفاعت به استق میو سپاه وی به کابل آگاه

 کند: میشاه نیز به ظاهر برای سپاسگزاری، اما در واقع، برای اجرای خواستة خویش رستم را به قصر خود دعوت

 »تهمتن به سختی کمـــان بر گرفت              بدان خستگی تیرش اندر گرفت 

 بیامد سپر کرد تــــن را درخت         بـــــرادر ز تیـــرش بترسید سخت      

 درختـــی بدید از برابـــر چنــــار             بر او برگـــذشته بسی روزگـــار 

 میانش تهـــی بار و برگـش یه جای              نهان شد پسش مرد ناپاك رأی...«

 ( 764: 1386)فردوسی، 

از استراحت و رفع خستگی و مطابق توطئة ش نیزه  خجیرگاه مینغاد روانة  رستم پس  از تیغ و  شود و در چاهی پر 

گیرد او را هدف قرار  شده بود، اما قبل از مرگ، با تیری که از شغاد به نیرنگ و  فریب میافتد که از قبل تعبیهمی

 کشد:دهد و می می

 »دو پایش فـــرو شد به یک چاهسار             نبُد جــــای آویـــزش و کارزار 

 چــــاه پرحربــــه و تیـــغ تیز            نبُد جای مــــردی و راه گـــریز بُن

 بدرّید پهلــــوی رخش ستــــرگ             بَر و پــــای آن پهلـــوان بزرگ 

 به مــــــردی تن خویش را برکشید           دلیــر از بُن چــــاه بر سر کشید« 

 ( 765)همان: 

 



 

 های شاهنامه بایسنقریهای مرگ حماسی در شاهنامه با تاکید بر صحنهشاخصه 

 124 نجاتعلی خورشیدی، حسین منصوریان، رضا فرصتی جویباری

 گیرینتیجه

هایی که در آثار ادبی  های آن را با ویژگیتوان داستانهرچند شاهنامه جزء متون کهن ادبی است، در برخی موارد می

برای شخصیت میامروزی  بیان  مهمها  کرد.  بررسی  یافتهشود،  در  تمایزی که  وجه  به چشم  ترین  پژوهش  این  های 

های درباری در حماسة خود به فکر  درباری است.  شخصیتهای درباری و غیرخورد، وجه افتراقی مرگ شخصیتمی

های غیردرباری در اندیشة تحکیم قدرت دیگران هستند و در اندیشة  رسیدن به قدرت و پادشاهی هستند، اما شخصیت

آوازه خود و کشورشان هستند و می و  بماندنام  بلندآوازه  به قدرت رسیدن  ؛  خواهند کشورشان  برای  اسفندیار  مثالً 

میمی پدرش  یعنی  خود  هویت  اصل  اندیشة  در  سهراب  ولی  بزند،  کنار  را  خود  پدر  و  خواهد  خدعه  اسیر  و  باشد 

بازی سودابه،  مهری پدر، هوسشود و کشتة غفلت. سیاوش در مرگ حماسی خود کشتة بیهای کیکاووس میدسیسه

طلبی، حرص و طمع  ود کشتة قدرتگردد. ایرج نیز در مرگ حماسی خحماقت افراسیاب و سیاست پیران ویسه می

ای که مادرش در آن بود  گردد و خانهشود و فرود برای دفاع از ناموس، کشتة غیرت خانوادگی خود میبرادران خود می

های مرگ حماسی در شاهنامه در  شود که شاخصهکشاند تا دست دشمن نیفتد. پس چنین استنباط میبه آتش می 

امروزی یافت میمشترك میان قهرمانان و شخصیت  بسیاری موارد دارای خصوصیات به های  برادر  دست  شود. مرگ 

به پدر  بهبرادر، مرگ  فرزند، مرگ همسر  بهدست  فرزند  بهدست شوهر، مرگ  و همه  پدر، همه  زنجیروار  دست  طور 

  خورده است.هم گرهتوطئه، بهطلبی، حفظ ناموس و غیرت خانوادگی، نام و آوازه، مظلومیت و نیرنگ و  جهت قدرتبه

طلبی، حفظ  های قدرتهای مرگ با توجه به شاخصه های شاهنامه از قابلیت شاخصهتوان گفت داستان بنابراین، می

ها تحلیل  ناموس و غیرت، نام و آوازه، مظلومیت و نیرنگ با مرگ نوین و امروزی سنجید و مفهوم مرگ را دربارۀ آن

 د.کر
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 . 131 – 144، صص4های ادبی، شمارۀ پژوهش

شدن شیده به دست کیخسرو«،  بررسی و تحلیل شمایل شناسانة نگار »کشته»  (.  1391)پویان مجد، آزیتا.    ؛ فرید، امیر

 . 51-66، صص24فصلنامه علمی پژوهشی نگره، شمارۀ 

 .15 – 23، صص9صوفی، ش  «.برداشتی از پیوستن کیخسرو به سروش فردوسی»(.  1360مصطفوی، علی اصغر. )

 

 

 

 

 

 

 


