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 ]3 [رد ديوان شعر شاهنامه

همان فصل از بخش اول کتاب  تر و در پيش. آخرين داستان شاهنامه سرگذشت يزدگرد سوم آخرين سلطان ساسانی است 

محمود، سفارش دهندگان کتاب به فردوسی و حاملين  های گيری توضيح داده بودم که به دليل سخت» ر گذشتهپلی ب«

 ی ساسانيان در حال گريز از شمشير محمودند و در نتيجه فردوسی های دوره داستان مطالب شاهنامه به او، از اواسط

و به همين دليل بخش آخر  آورد ن خود بر کاغذ میاش در موضوع ساسانيان را از ذه های های آخر داستان سرايی برگ

بازتر  درتمسخر اسباب شاهی دست و دل های سترگ پرستايش تهی است و هم فردوسی شاهنامه هم از صحنه

ها را از ذهن  کند که اين بخش دوره ساسانيان به تکرار يادآوری می  فردوسی در بيان احوال سالطين پايان .سرايد می

اش با  ارتباط ی آورندگان مطالب و مواد ساخت شاهنامه ندارد و معلوم است که ديگر تذکری درباره نويسد و خود می

ميلی  حوصلگی، که با بی فقط با شتاب و بی سفارش دهندگان کتاب قطع است و به همين سبب گفتارهای پايانی کتاب او نه

 .و اکراه نيز آميخته است

 کنون رنج در کار خسرو بريم

 ه آگاهی نو بريمبه خوانند

 

 مغزم انديشه گرد کنون گر کند 

 بگويم جهان جستن يزدگرد

 

 اردشير کنون پادشاهی شاه 

 بگويم که پيش آمدم ناگزير

سيمای اين سلطان، در . است در آخرين داستان شاهنامه، سرگذشت يزدگرد، يا به اصطالح آخرين سلطان ساسانی، طرح

نوعی طفره زنی از مبارزه جويی و درويش مسلکی توأم  صالبت و از آغاز، باجالل و  ديوان شعر فردوسی، بسيار بی

 .است

 چو بر خسروی گاه بنشست شاد

 کاله بزرگی به سر بر نهاد
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 چرخ روان چنين گفت کز دور

 منم پاک فرزند نوشيروان

 

 بلندی نجويم، ز فرزانگی

 تندی و مردانگی نه آن رزم و

 

 که بر کس نماند همی روز بخت

 تخت نج و نه ديهيم شاهی، نهنه گ

 

 همی نام جاويد بايد نه کام

 بيانداز کام و برافراز نام

 

 است تا جاودان زنده مرد به نام

 که مرده بود کالبد زير گرد

آيد و شرح حال  واداده به تصوير درمی اين شاه، که جويای نام است نه خواستار کام، از ابتدا در شاهنامه به صورت يک

رسد، و پس از اين توصيف اوليه، ناگهان و بدون هيچ مقدمه ای، با    بيت به سر می٢٠تر از  و، در کمو خصوصيات ا

تسليم  دست و پا و در اين جا نيز يزدگرد سوم سلطانی بی! عمر به اقليم او رو به رو می شويم ورود سعد وقاص سردار

 خود به نام رستم فرخ زاد  سپهساالران را به يکی ازبه مقدرات روزگار معرفی می شود که کار مقابله با سردار عرب 

 .سپارد می

 درفش بزرگی و گنج و سپاه

 تو را دادم ای پهلو نيک خواه

 

 بر ساز جنگ سپه را بيارای و

 نبايد که گيری زمانی درنگ
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 جوی جنگ از اين در چو رفتی چنين

 سپه را چو روی اندر آيد به روی

 

 انتازي تو خود را نگه دار از اين

 به هر کار بنگر به سود و زيان

کند و او را به  اش نيز توصيه می نظامی ی نويسد، رعايت احتياط را، حتی به سرکرده يزدگرد سوم، چنان که فردوسی می

شود، ظاهرا از  که در کتاب فردوسی منجم و اختردان نيز معرفی می زاد، رستم فرخ. خواند ی سود و زيان می محاسبه

حالی  از بی نويسد و ای به برادرش می نيکی درنمی يابد و پس از دريافت مقام فرماندهی لشکر، نامه فالگردش ستارگان 

 .کند مقام سلطنت گاليه می

 دگر گفت کز گردش آسمان

 پژوهنده مردم شود بدگمان

 

 منم کارتر در زمانه گنه

 ازيرا گرفتار اهرمنم

 

 که اين خانه از پادشاهی تهی است

 ی و فرهی استفيروز نه هنگام

 

 ز چارم همی بنگرد آفتاب

 شتاب کز اين جنگ ما را بد آيد

ی تاريخ نگارانه  هيچ دست مايه های محتوم توأم است و چون ی دوران يزدگرد سوم با مقدمه چينی گفتار فردوسی درباره

آميزد و سلطان و  ی میستارگان و سرنوشت و قضا و قدر اله ندارد، علل فروريزی شکوه ساسانيان را ناگزير با گردش

دهد، چندان که سردار ساسانی،  های زمانه وامانده نشان می صورتی در برابر ضرورت ترين سردارش را به عاجزانه

سوزناک و ضمن خداحافظی  اش را در زيج ديده باشد، نامه به برادر را با لحنی که از ابتدا شکست خود و لشکريان چنان

 .برد ابدی با او، به پايان می
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 تو را ای برادر تن آباد باد

 دل شاه ايران به تو شاد باد

 

 گورگاه من است که اين قادسی

 کفن جوشن و خون کاله من است

 

 چنين است راز سپهر بلند

 دل را به درد برادر مبند تو

 بيان تأثير فردوسی درست برای زاد، سردار نظامی يزدگرد سوم، جز آن نامه به برادر، که طرح آن را باری، رستم فرخ

نويسد که در آن  ديگری به سعد وقاص سردار عرب می ی جزميات آسمانی در سرنوشت ساسانيان ساخته بود، نامه

ی يزدگرد سوم آورده، چندان که از آخرين شاه ساسانی يک صورتک  درباره نامه هجونامه ای با ظاهر ستايش

 .سازد سردار عمر می وار نزد عروسک

 انی بس استبه ايران تو را زندگ

 که تاج و نگين بهر ديگر کس است

 

 پيل و گنج است و با فر و گاه که با

 پدر بر پدر نام بردار شاه

 

 فلک ماه نيست به ديدار او در

 به باالی او بر زمين شاه نيست

 

  هران گه که بر بزم خندان شود

 گشاده لب و سيم دندان شود

 

 ببخشد بهای سر تازيان

 يد زياننيا که بر گنج او زين
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 سگ و يوز و بازش ده و دو هزار

 گوشوار که با زنگ زّرند و با

 

 به سالی همه دشت نيزه وران

 نيابند خورد از کران تا کران

 

 او را ببايد به يوز و به سگ که

 که در دشت نخچير گيرد به تگ

 

 تر زان خورد بيش سگ و يوز او

 که شاه آن به چيزی همی نشمرد

به گمان من . شاهنامه است ترين ابيات فردوسی در ی رستم به سعد وقاص، از خواندنی مهاين وصف يزدگرد در نا

در اين جا نه با . داد، که در پوشش وصف آمده است تر از اين ابيات نمايش توان تصوير سلطانی را عروسکی نمی

 چند هزار سگ و يوز و های سپيد و ای چون ماه، با دندان بل با چهره سلطانی شجاع و صاحب خرد و دورانديش،

يزدگرد  تر از مايه در سراسر ديوان فردوسی، هرگز تصويری بی. فيل و زرق و برق رو به روييم گوشواره و زنگ و

آورد، به خوبی ديدگاه  می سوم ساخته نشده است و از آن که فردوسی اين وصف را از زبان رستم سردار يزدگرد

ی   را بر زبان سه شخصيت عمده تمام فصل آخر شاهنامه فردوسی تقريبا. ندک اش را نسبت به او آشکار می زيردستان

گذراند و همين جا ضرور است اضافه کنم که عمده  زاد و سعد وقاص می فرخ حوادث آن، يعنی يزگرد سوم، رستم

 نبدگويی از رخسار و خصلت عرب، که اينک دست آويز عرب ستيزان و باستان پرستان امروزي های معروف بيت

باری، رستم . زبان فردوسی شود و نه از زاد بيان می است، در همين فصل و تماما از زبان يزدگرد سوم و رستم فرخ

تصاويری را که . سفيری به نام شعبه مغيره همراه می کند اش را با فرستد و سعد پاسخ اش را به سعد وقاص می نامه

 از جمله هنگامی که رستم. آموز است ذاب و خواندنی و عبرتسازد، بسيار ج پيغام می فردوسی در اين داد و گرفت

آوردن دستپاچه ی ملزومات  گاه خويش و فراهم شود که سفير سعد وقاص در راه است، به شتاب به آرايش خيمه باخبر می

 .پردازد جبروت می
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 ی مغيره برفت از گوان چو شعبه

 که آيد بر رستم پهلوان

 

 داری ز راه از ايرانيان نام

 بيامد بر پهلوان سپاه

 

 ای پير و سست که آمد فرستاده

 و سليح و نه جسم درست نه اسپ

 

 اش  گردن يکی تيغ باريک بر

 اش پيراهن پديد آمده چاک

 

 چو رستم به گفتار او بنگريد

 ای برکشيد ز ديبا سراپرده

 

 زربفت چينی کشيدند نخ ز

 سپاه اندر آمد چو مور و ملخ

 

 پيشگاه نهادند زرين يکی

 نشست از برش پهلوان سپاه

 

 بياورد از ايرانيان شصت مرد

 شيران روز نبرد سواران و

 

 های بنفش به زر بافته جامه

 کفش به پای اندرون کرده زرينه
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 داران با گوشوار همه طوق

 سراپرده آراسته شاهوار

و سالمت است، آن گاه آشکار  یاش به انسانيت و مردموار ی عمق آگاهی او و ايمان و شاهکار فردوسی که نشان دهنده

شود، بی اين که کم ترين اعتنايی به آن  زاد وارد می فرخ ی رستم ی آرايش کرده شود که شعبه مغيره به سراپرده می

 .باشد و يا صحنه سازی های سردار يزد گرد بر او اثری بگذارد جبروت سر هم بندی شده داشته

 چو شعبه به دهليز پرده سرای

 جامه ننهاد پایبيامد، بران 

 

 خاک بر، خوار خوار همی رفت بر

 ز شمشير کرده يکی دستوار

 

 نديد نشست از بر خاک و کس را

 سوی پهلوان سپه ننگريد

 

 بدو گفت رستم که جان شاد دار

 و تن آباد دار به دانش روان

 

 به رستم چنين گفت کای نيک نام

 السالم اگر دين پذيری عليک

نمايشی و به سرعت سر هم بندی  دارد که به آن شکوه و جالل  گونه شعبه مغيره را وامیمالحظه کنيد که فردوسی چه

کشاند که سرانجام بين سفير سعد وقاص و رستم، قرار  بدان جا می اعتنايی را ترين اعتنايی نکند و کار اين بی شده کم

 .کند، که خواندنی است ی درد دلی می اما در اين مرحله رستم نزد شعبه مغيره شود، جنگ گذارده می

 وفاست وليکن چو بد ز اختر بی

 چه گويم که امروز روز بالست
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 بدی پيش رو مرا گر محمد

 ز دين کهن گيرم اين دين نو

نالد که اگر من هم پيشوايی  دردمندانه می در اين جا و در عين حال که رستم بار ديگر پای اختران را به ميان می آورد،

گيرد و  باری جنگ بين رستم و سعد وقاص درمی. گراييدم و به دين نو می گذاشتم ام را وامی هنهچون محمد داشتم دين ک

يزدگرد ابياتی  در پايان اين تصاوير جنگ و هزيمت سپاهيان. شکند شود و سپاه ايران می جدال کشته می رستم در اين

دادهای تاريخی نزديک به زمان  بيان رخ یدهد اطالعات تاريخی و حتی جغرافيايی فردوسی حتی برا است که نشان می

 .ناچيز بوده است خود، يعنی روزگار يزدگرد سوم، تا چه اندازه

 هزيمت گرفتند ايرانيان

 بسی نامور کشته شد در ميان

 

 بمردند نيز بسی تشنه بر زين

 پر آمد ز شاهان جهان را قفيز

 

 سپاه چه مايه بکشتند از ايران

 ههمه کشته ديدند بر دشت و را

 

 سوی شاه ايران بيامد سپاه

 روز تازان به راه شب تيره و

 

 به بغداد بود آن زمان يزدگرد

 گرد که او را سپاه اندر آورد

زيسته است، که بنای آن را  بغداد می چنين که می خوانيم، به گمان فردوسی، يزدگرد ساسانی، هنگام نبرد با اعراب، در

دانسته است که به زمان يزدگرد سوم حتی نامی هم از شهر بغداد  نمی تی فردوسیآيا به راس. اند در قرن دوم هجری گفته

شود،  می ی جنگ پديدار زاد که معلوم نيست چه گونه در آن ميانه زاد، هرمز فرخ از مرگ رستم فرخ پس!!! نبوده است؟

گذارد که باز   زاد سخنی میهرمز فرخ در اين جا نيز فردوسی بر زبان. برد گزارش ميدان جنگ را به يزدگرد سوم می

 .ساسانی است تر آخرين سلطان هم اسباب تخفيف و کوچک شماری بيش
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 چو برخاست گرد نبرد از ميان

 شکست اندر آمد به ايرانيان

 

 و شد نزد شاه زاد برگشت فرخ

 پر از گرد با آلت رزمگاه

 

 اش نماز فرود آمد و برد پيش

 ديده پر از خون و دل پر گداز دو

 

  چه مويی همی ت چندانبدو گف

 بشويی همی؟ که تخت کيان را

گويد که تخت کيان را با  می روييم که حتی سردار سپاه او به زبان طعنه و تمسخر در اين جا با شاه گريانی روبه

زاد به  خورده تر از تدارک دفاع است، هرمز فرخ و چون سلطان ساسانی ترس!!! ات شست و شو دادی های اشک

دهد که  خواند و سرانجام رضايت می شاه ساسانی کمی رجز توخالی می. دهد رامی پيشنهاد گريز به خراسانيزدگرد سوم 

 .آوری سپاه و بازگشت به جنگ راهی خراسان شود جمع برای

 همان به که سوی خراسان شويم

 ز پيکار دشمن تن آسان شويم

 

 فراوان مرا لشکر است کز آن سو

 همه پهلوانان کندآور است

 

 چين رگان ترکان و خاقانبز

 بيايند و بر ما کنند آفرين

نويسد و ضمن بيان نيت عزيمت  هايی به کارگزاران خود در مرو و توس و خراسان می يزگرد پس از اين تصميم، نامه

  .کند و سپس عازم خراسان می شود ها نثار عرب می نامه خود به خراسان، بار ديگر مقداری ناله و نفرين در اين



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
 11از  10 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 ين مار خوار اهرمن چهرگانازا

 ز دانايی و شرم بی بهرگان

 

 تخت و نه نام و نژاد نه گنج و نه

 همی داد خواهند گيتی به باد

 

 شد بسی گنج و گوهر پراکنده

 بسی سر به خاک اندر آگنده شد

 

 چنين گشت پرگار چرخ بلند

 پادشاهی گزند که آيد بدين

 

 ازين زاغ ساران بی آب و رنگ

 ننگ انش نه نام و نهنه هوش و نه د

 

 انوشيروان ديده بد اين به خواب

 تاب کز اين تخت بپراکند رنگ و

 

 چنان ديد کز تازيان صد هزار

 هيونان مست و گسسته مهار

 

 يافتندی به اروند رود گذر

 به زحل بر شدی تيره دود

 

  درود به ايران و بابل ز کشت و

 نماندی خوز از بوم و بر تار و پود
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 11از  11 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 دی به آتشکدههم آتش بمر

 تيره نوروز و جشن سده شدی

 

  از ايوان شاه جهان کنگره

 يکسره فتادی به ميدان او

 

 کنون خواب را پاسخ آمد پديد

 ز ما بخت گردون بخواهد کشيد

 

 خوار هر کس که بود ارجمند شود

 فرومايه را بخت گردد بلند

 

 جهان پراگنده گردد بدی در

 گزند آشکارا و خوبی نهان

خراسان است و لوازمی فراهم  آخرين سلطان ساسانی را می بينيم که مشغول تدارک اسباب عزيمت خود بهسرانجام 

های بريده و نابريده رومی و طايفی، ظروف زرين،  پارچه .اش آورده است کند که صورت آن را فردوسی در کتاب می

 بار گاو ١٠٠٠ بار گاو نمک، ١٠٠٠تر و  بار ش٢٠٠٠گندم، ارزن و پسته و انار   خروار١٢٠٠٠، !!!چهل هزار گاو

نفت سياه و   بار شتر٣٠٠ بار انگبين معطر، ١٢٠٠٠ بار شتر گوشت نمک سود،۶٠٠٠بار گاو شکر،  ١٠٠٠ خرما و

 . خود گرسنه و بی زاد و رود نماند از اين قبيل اسباب راه، که بر مسير او ذخيره شود، تا سلطان در راه فرار

  )ادامه دارد (

   


