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 یفراوان یهاحرف یشاهنامه دارا یهااز داستان یاریداستان هفت خوان رستم همانند بس

 انییو با ب یننماد یقالب در داستان آنکه جمله از. است …و یانمردمان، نخبگان، فرمانروا یبرا

( چه مشکالت کاووسینا آگاه )ک یفرمانروا یکنادرست  یمکه تصم دهدیجذاب، هشدار م

 پشت سر گذاشت!! یدرا با یفراوان هاییجبران چه سخت یو برا زندیرقم م را ییو تنگناها

 یگیریاز داستان هفت خوان رستم پ یششاهنامه را از پ یدموضوع با یندرک ا یبرا البته

 درک و ینکه مخاطبان حتما ا یمداستان هم داشته باش ینبه پس از ا اییژهو توجه و یمکن

 شناخت را دارند. ینا

که به کوشش  یمانوشتار به صورت خالصه داستان هفت خوان رستم را قرار داده ینا در

 شده است. یهته یجالل ینازسرکار خانم فر
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 از هفت خوان رستم یاخالصه

 یجالل ینازفر

 ۱3۹۵ ینفرورد 2۶ی روزرسانبا به برابر

 یر: جنگ رخش با شیکمخوان 

آن  در به خواب رفت. خود و بچرد دشت در تا برداشت رخش سر از لگام …زال حرکت کرد  یشرستم از پ

 ریش چرد،یدر اطرافش م یاست و اسب یدهخواب یدرا د یداشت چون بازآمد در آنجا کس یانهآش یریدشت ش

ست اما رخش با دو د یدرخش تاز ی. پس به سویابمببرم تا به سوار دست  یناسب را از ب یدبا خود گفت: اول با

  را به پشتش فرو برد و او را کشت. یشهاو دندان یدبر سرش کوب

! اگر تو ؟یبجنگ یربه تو گفت باش یبه رخش گفت: چه کس یدرا د یرشد و جسد ش یداررستم ب وقتی

را  ینبهتر بود. ا یکرد یم یدارب مرا اگر …رفتم؟!  یمغفر چگونه م ینو ا یانببر ب ینمن با ا یشد یکشته م

خوان  یو به سو ادآن نه یبه رو ینم تن رخش را شست و زسر زد رست یدخورش یپس وقت یدگفت و خواب

 .دوم رفت
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 چشمه آب یافتنخوان دوم:  

. سر به آسمان فرو برد و از خدا یافتینم یهوا تشنه شد و آب یدشد یاز گرما دادیرستم که به رفتن ادامه م

  ؟کجاست یشم ینخود گفت: آبشخور ا یشم پدر برابرش ظاهر شد و رست یشیدر همان زمان م کمک خواست.

ار شک یشد و تنش را شست و بعد گورخر یرابو س یدرس یبه دنبال او روان شد و به چشمه آب پس

 یدارشد او را از خواب ب ینشود و اگر خبر یردرگ یکرد و خورد پس قبل از خواب به رخش گفت که با کس

 کند.

 
 

 خوان سوم: جنگ رستم با اژدها

آمد و رستم را خفته و اسب را  یحدود هشتاد گز بود وقت یشظاهر شد که از سر تا پا ییناگاه در دشت اژدها

هم از  یرانو ش یالنو پ یواند یبخوابد؟ حت ینجاجرات کرد ا یخود گفت: چه کس یشپ یدهم در حال چرا د

 رخش حمله برد. یگذرند پس به سو ینم ینجاا

شد که  یشد. رستم عصبان یداژدها در دم ناپد یکرد ول یداررستم رفت و او را ب یرخش اول به سو

 ودخیافتاد. رستم به رخش گفت: اگر دوباره ب یاتفاق ینچن یگر. بار دیددوباره خواب ی؟کرد یدارمرا ب یخودچرا ب

 یبه سو کردیشد اما رخش جرات نم یداربار پد ین. اژدها سومرومیم یادهو پ برمیسرت را م یکن یدارمب
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شد آشفته بود اما خداوند نگذاشت اژدها دوباره  یداررستم ب یباالخره دوباره به صدا درآمد. وقت یرستم برود ول

 بود. یدر جهان نخواه یگرامت را بگو که دو به اژدها گفت: ن یدکش یغو ت یدپنهان شود و رستم او را د

 دیکه مادرت با یست؟جان سالم به در نبرده است. نام تو چ یبه رستم گفت: از چنگ من کس اژدها

  کند. یهگر یتبرا

 

 داد پاس      ک    ه م    ن رس    تمم  ینچن    

 ور لش    کرم ین    هک یک    یب    ه تنه    ا  

 

 

 

 ی     رممز دس     تان س     امم ه     م از ن  

 بس      رم ینب     ه رخ     ش دالور زم      

 

 
 

جلو آمد و پوست اژدها را با دندان کند  دیدی. رخش که زور تن اژدها را میختس س با اژدها درآو

از خون او  یاپر از خون شد و چشمه ینو زم یدسر اژدها را بر یغکه رستم متعجب شد. رستم با ت یطور

 یسو به س س … یداد متبر زبان آورد و گفت: تو به من زور و دانش و فر و عظ یزدانبوجود آمد. رستم نام 

  .شستآب رفت و سروتن 

 

 
 

 خوان چهارم: کشتن رستم زن جادوگر را

پر  یو در کنارش جام یدد یاو آب روان. چشمه یاهپر از درخت و گ یدرس ییرستم به سفرش ادامه داد به جا

 .و متعجب شد یافتاز شراب و غذا و نان 

 بود. رس تم آن یآورد. در کنار چشمه تنبوردر یباییخود را به شکل ز یدرستم را د یزن جادوگر وقت

 ام.از من گرفته شده است و من گرفتار جنگ شده یهستم که شاد یاکه من آواره خواندیرا گ رف ت و م
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او شاد شد اما تا رستم نام خدا بر زبان آورد  یدننزد او رفت و رستم از د یباز ییجادوگر با رو پس

 یمرستم با خم کمندش سر جادوگر را به بند آورد و او را با خنجر به دو نو  یافتجادوگر چهره زشت خود را 

 کرد.

 
 

 اوالد به دست رستم یخوان پنجم: گرفتار

جا به اند از آنرا به بند کرده یدخورش ییآنجا نبود گو ییکه روشنا یدرس ییرستم به راهش ادامه داد تا به جا

را درآورد و شست و  یانآمد و ببر ب یین. از رخش پایدروان د یسرسبز با آبها یرفت و جهان ییروشنا یسو

 .یدو خواب یدخود و ببر خشک شد آن را پوش یلگام رخش را برداشت تا بچرد. وقت

د و گفت: چرا رستم ز یرستم و رخش را در کشتزارش مشاهده کرد با چوب به پا یدشتبان وقت

 کنی؟یو کشت مرا پامال م دهییدشت چرا م یناسبت را در ا

 به نام اوالد رفت و به او یو جوان یراو را گرفت و از بن کند. دشتبان به نزد پهلوان دل یهاگوش رستم

ان تبدش ینچرا گوش ا یست؟: نام تو چیدرستم رفت وپرس یسو به خنجردارش نامداران با اوالد...  برد یتشکا

 کنم. یم یاهچشمت س یشاالن جهان را پ ی؟چرا اسبت را در کشتزار او چراند ی؟را کند
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ر لشک یانبه م یر. پس چون شدهییبه اوالد گفت: اگر نام من به گوشت برسد در دم جان م رستم

و گفت: اگر راستش را  یداوالد رفت و او را به کمند کش یاوالد رفت و همه را قلع و قمع کرد و س س به سو

بده  است را به من نشان یکه کاووس شاه زندان ییو جا یدس  یود یندارم. جا یبا تو کار یو کمکم کن ییبگو

. اوالد گفت: خشم را کنار بگذار تا جوابت را بدهم. صد یاورمرا کنار زده و تو را سر کار ب یوهاتا من شاه د

 یوهک یاندشوار است م یصد فرسنگ راه است که راه یزن یدس  یوه دفرسنگ تا زندان کاووس و از آنجا تا خان

از  ییتنها به تو گفت رستم به اوالد. ... در آنجا هستند یجنگ یوو دوازده هزار د زندیهولناک که پرنده پر نم

رشان س ییچه بال یکنفرهکه من  ینو بب یاهمراهم ب یو گفت: اگر با من ید. رستم خندآیییپس آنها برنم

 وزراز پسش دوان بود تا به کوه اس  یزآورم. حاال زندان کاووس را نشانم بده. پس بر رخش نشست و اوالد نیم

 .یدندرس

 
 

 یوخوان ششم: جنگ رستم با ارژنگ د

 یونعره زد. ارژنگ د یولشکر د یانرفت و در م یوارژنگ د یبر تن کرد و به سو یانرستم مغفر بر سر و ببر ب

او تاخت و سر و گوشش را گرفت و سرش را از تن جدا کرد  یبا اسب به سو یدرستم او را د یآمد و وقت یرونب

وه و آنها را کشت و دوباره به ک یدکش شیرو قصد فرار کردند. رستم شم یدندانداخت. آنها ترس یواند یو به سو

کاووس شاه را  یاستراحت نمود و س س از اوالد خواست تا جا یماس روز برگشت و بند اوالد را باز کرد و د

ار گفت: روزگ یرانیانو به ا یدرا شن یشرخش خروش برآورد و کاووس صدا یدندبه شهر رس ینشانش دهد. وقت

 .ترخش اس یصدا ینسرآمد؛ ا یسخت

 یراکرد ز رخش را پنهان یدو به او گفت: با یدوکاووس او را در آغوش کش یدرستم نزد کاووس رس

 یتهاو بعد همه زحمت آیدیم ینجابه ا یوانکشته شده با نره د یوخبر برسد که ارژنگ د یدس  یوبه د یوقت
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که  یاز هفت کوه بگذر یدبا ریخدا سر او به خاک آو یدبرو تا به ام یوخانه د ی. تو االن به سوشودیثمر م یب

 ویاست و در غار د یجنگ یوانکه دور آن پر از نره د بینییم یدر سرتاسر آن هستند بعد غار هولناک یواند

فته است گ یاچون پزشک فرزانه یاوریرا ب یدس  یوخون دل و جگر د یدبا یاو را بکش یاست. اگر بتوان یدس 

 .شودیم یناما ب چشمان یمکه اگر خون دل او را به چشم بمال

 
 

 یدسپ یوخوان هفتم: کشتن د

د گفت: به اوال یدرا د یوانغار شد و در اطراف لشکر د یکو نزد یدبه هفتکوه رس یرستم با اوالد به راه افتاد وقت

 پس کنمیتو را خوشبخت م یپرسشم را هم درست پاس  ده یناگر ا یدرست پاس  داد یدمهرچه از تو پرس

 یتوانتا ب یصبر کن یدپس با رودیم واببه خ یوآفتاب گرم شود د یوقت: گفت اوالد... راه را به من نشان بده

. پس رستم صبر کرد و دهندیجادوگر که پاس م یبه جز تعداد بینیینم یاثر یواناز د یگر. دیشو یروزپ

 یود یس اه رفت و سر همه را با خنجر زد و از آنجا به سو یانبه م یناوالد را بست و در زمان مع یدست و پا

 یکه چون کوه یدرا د یدس  یوعادت کرد د یکیچشمش به تار یوقت یدد خچون دوز یرهت یرفت. غار یدس 

 .ودب یدهخواب

م را برداشت و به طرف رست یابسنگ آس یوکرد. د یداررا ب یوو د یدرستم در کشتنش عجله نکرد و غر

 …پر از خون شده بود ینشد. زم یزو با او گالو یدرا بر یود یپا یکدست و  یک یغرفت. رستم با ت
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با خود گفت: از  یدس  یوجاودان خواهم بود. د یشهز زنده بمانم همبا خود گفت: اگر من امرو رستم

گ تهمتن چن یزدان یروی. سرانجام به نیندمرا بب یکس گذارمیاژدها رها شوم نم یناگر از چنگ ا یدمجانم ناام

 ییوانآورد. د یرونکوفت و او مرد پس خنجر را فرو برد و جگرش را ب ینرا از گردن بلند کرد و بر زم یوزد و د

پروردگار پرداخت س س بند اوالد باز کرد  یایشفرار کردند. رستم سروتن شست و به ن یکه آنجا بودند همگ

 یمتاکه ه یستن یکس یواند ینکاووس حرکت کردند. اوالد گفت: در سرزم یو جگر را به اوالد س رد و به سو

 .یکن است که به قولت عمل یسته. شایتو باشد. تو سزاوار تاج و تخت هست

ابتدا شاه آنها را گرفت و در چاه انداخت  یدبا یرا به تو خواهم س رد ول ینسرزم ینگفت: من ا رستم

کنم. کاووس باخبر شد رستم بازگشته یرا نابود کرد س س اگر زنده بمانم به قولم عمل م یگرد یوانو بعد د

 .فتگ یناست پس شاد شد و بر او آفر

 

 ب   ر آن م   ام ک   و چ   ون ت   و فرزن   د زاد    

 ب      اد ب      ر زال زر  ینه      زار آف      ر 

 

 

 

 ی    ادک    رد  ینج    ز از آف    ر  یدنش    ا 

 اب     ر م     رز زاب     ل سراس     ر دگ     ر  

 

 
 

 .شدند یناو همه ب یخترستم خون را در چشمان شاه و همراهانش ر

 

 



 خِرَدگان پایگاه / ۱۳۹۵ ینفرورد ۲۶ / از هفت خوان رستم یاخالصه

۱0 

 

 
 

 ناسنامه نوشتار:ش

 : در خِرَدگان یاتاریرا ی. نشانیشاهنامه فردوس یهاداستان(. ۱3۹۵ ینفرورد 2۶) ینازفر ی،جالل
http://kheradgan.ir/?p=13313 

 

 


