
 

 

 

 

 : خالصۀ داستان رستم و اسفنديار
 

از حكومت . دش ز شصت سال پادشاهی از دنيا سير او پس ا. شود از زمان پادشاهی آيخسرو آغاز می داستان

خسرو . دش ها مدفون  های البرز در ميان برف عاقبت نيز در آوه. پرداختها  و به عبادت در آوه کردگيری  آناره

ی  لهراسب هم آه دست پروده. نشاند گيری از تخت شاهی، لهراسب جوان را جای خود بر تخت  پيش از آناره

آه از اين رو هنگامی . او پيش از آنكه پادشاه باشد يک مرد خداست. شتدست آمی از استادش ندار بودخسرو 

و پس از ازدواج با آتايون، دختر قيصر روم،  رفتپدر در پی آدورتی به روم   گشتاسب بدون اجازه فرزندش آی

بلخ آه خود   و در آتشكده رفتحكومت آنار  د، لهراسب بدون هيچ مقاومتی ازيآش به ايران لشكر  با حمايت قيصر

زرتشت در سيمين سال حكومت گشتاسب پيامبری خود را . ستنش ، به نيايش و عبادت بودپيش از آن ساخته 

و گشتاسب اسفنديار را برای گسترش آيين زرتشت به  گرويدندرزندش اسفنديار به او گشتاسب و ف: کردآشكار 

پس از بازگشت،  ،در نتيجه. کردند چينی سخناو   ۀبدگويان دربار ،ر غياب اسفنديارد. داسرتاسر جهان فرست

شاه توران، آار بر در جنگ با ارجاسب پاد وقتی با اين حال،. ختاندا گشتاسب او را به جرم جاه طلبی به زندان 

د و به دنبال دا؛ در جنگ تورانيان را شكست شداسفنديار آزاد  ،پشوتِن وزير ميانجيگرید، با شايرانيان سخت 

خوان، اسفنديار از گشتاسب  در بازگشت از هفت. تآش سرانجام ارجاسب را  و را پشت سرنهادهفت خوان  آنها

و او را بدخواه پادشاهان  ختپردا به بدگويی از رستم  پاسخ،گشتاسب در . گيری آند آه از حكومت آناره خواست

رستم . وردآا رستم را دست بسته به بارگاهش ت فرستادپادشاهی روانه  ۀاسفنديار را با وعد ،پسس. نماياند  ايران

» فرمان شاه«اسفنديار تنها در پی اجرای  ولی ،ردشم بر  را خدمات خود به پادشاهان ايران ،اسفنديار براردر 

اسفنديار رويين تن با  ،گير پس از پيكاری نفس. می نمودن آن دو غير قابل اجتناب به اين ترتيب جنگ ميا. بود

 .دداچشمان خود را از دست ، رها شد آمان رستم چلۀ سيمرغ آه از یتير جادوي

رستم نيز پس از آشتن  ،بينی سيمرغ مطابق پيشولی،  نهاداسفنديار جان برسر خودآامگی  سرانجام،

فرزند اسفنديار به  ،پس از مرگ رستم، بهمن. ددادر چاه جان  ، شغاد،برادرش  ۀو به حيل زيستسفنديار ديری نا



م و پس از مرگ رستکمی شگفت نيست آه . کردتمام آن ناحيه را غارت  ،پدر خواهی و به آين تاختسيستان 

 شاهنامهد و نخستين پادشاه شو دوران سلطنت پادشاهان آوتاه می. شود تاريخی می  وارد دوره مهشاهنا ،اسفنديار

 ۀاندآی پس از آن نيز ايران صحن .رسد  آه موجوديت واقعی تاريخی دارد يعنی اردشير درازدست به حكومت می

 . شود به اين ترتيب تاريخ ايران با تراژدی رستم و اسفنديار آغاز می. گيرد تاخت و تاز اسكندر قرار می
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پدر با من : او گفت اشبانگاه نزد مادر رفت و ب .اسفنديار مست و خشمناک از قصر گشتاسپ بيرون آمد

خواهرانم را آزاد کنم و تورانيان را  ،اگر انتقام لهراسپ را از ارجاسپ بگيرم ه بودگفت او. بی مهری می کند

به عهد من به او خواهم گفت که اگر . چنين نکرد وامی گذارد، ولی،شکست دهم، پادشاهی و لشکر را به من 

شاهی  بر تختبا زور  ورنه، خواهم کرد،با او به نيکی رفتار  سپارد،وفادار باشد و تاج وتخت را به من  خود

 زير فرمانهمه چيز و  تاجی بر سر دارد تنها تو از شاهی، پدر: پاسخ دادشد و  اندوهناک مادر. خواهم نشست

ماجرا به گوش  ،روز سوم. کردميگساری  دژم بود و  پيوستهدو روز او . سخن مادر نپذيرفتاسفنديار  .توست

و از او طالع اسفنديار را  فراخواندجاماسپ را . تخت و تاج است خواهانکه اسفنديار  دانستگشتاسپ رسيد و 

اگر من تخت : شاه پرسيد. برقرار نخواهد ماندروزگار خوشی او : گفت یزار ، بهجاماسپ پس از مطالعه. پرسيد

سرنوشت چه کسی می تواند از : پاسخ جاماسب اين بود؟ مانددر امان خواهد  او واگذارم،به او  خودو تاج 

 يزد؟بگر

هايی که از شاه ديده  و نامرادی خود از کارهای .گاليه آغاز کرد اسفنديار نزد پدر رفت و هنگام، شب

گ با ارجاسپ و کشتن او جن ،گذشتن از هفت خوان ،از جنگ توران و اسارتش به دست پدر. داد سخن داد ،بود

تاج و تخت را به من  يادکردی سوگندتو : و در پايان افزود گفتسخن  آزاد کردن خواهران و سرانجام، و يارانش

رستم  تنهااکنون در جهان  لی،و سخن تو به سزاست،: ؟ شاه گفتداریاز من دريغ می آن را چرا  ولی ،سپاری

 هنگامی که رستم،. به من کينه می ورزد نهاندر ن خم نمی کند و که سر اطاعت در برابر م است پسر زال

. یشزواره و فرامرز را به بند ک ،تو بايد به سيستان روی و رستماکنون  .نکرد ما را ياریارجاسپ به بلخ آمد، 



 ما بايد با تورانيان نبرد کنيم،ای شهريار بزرگ، : اسفنديار گفت .من تخت و تاج را به تو می سپارم پس از آن،

 یاو پابرجا به عزم شهرايران نه با پيرمردی که کاووس او را شيرگير خوانده است و از زمان منوچهر تا کيقباد 

بر گشتاسپ  ولی، .ی ناستوده استآزار او کار .نيست آوری نورسيده رخش است و نام ونداو خدا. مانده است

بر آن است که شاه دريافت اسفنديار  .رویبايد به جنگ رستم  ،خواهی میاگر تاج و تخت : سخن خود پای فشرد

 .می کنم کارتو  فرمانروم و به  من به سيستان می: پذيرفت و گفت با اين حال،. او را از تاج و تخت دور کند که

 .ولی، در روز باز پسين، نزد خداوند، تو پاسخگوی اين کار زشت خواهی بود

 داری؛رستم  نبرد با آهنگکه شنودم از بهمن : نزد اسفنديار رفت و گفت مويه کنانکتايون خشمناک و 

 ، پس از او،جز سهراب .ی کرده استبسياربزرگی است که کارهای او پهلوان  .مکن شتاببشنو و  پند مادر

تمام سخنان تو درست  :اسفنديار گفت. دهمباد  برتاج شاهی سرت را  سودایبه . سواری چون او نبوده است 

در  ،در زابل بميرم مقدر است کهمن با فرمان پدر چه کنم؟ اگر  ، ولی،يستاست و بهتر از رستم در جهان ن

در . به سوی زابلستان رهسپار شد یاسفنديار با لشکر ،سحرگاه. سرنوشت کاری از من ساخته نيستبرابر 

با  يمنزد رستم فرست سزاواربايد پيکی  :فتگ اسفنديار با پشوتن .آرميدندو  برافراشتند هسراپرد نزديکی هيرمند،

آغاز با او در در نيست که از  ستوده. ردکه اگر خود به نزد ما بيايد با او به نيکويی رفتار خواهيم ک اين پيام

ديبای : و گفت فراخوانداسفنديار، بهمن را . برجاست او پا پايمردی ايران زمين به به روزگاران، که جنگ درآييم

پس به  .ینژاد شاهان هر کس دريابد که از ، چنان کهنشينبر اسب سياه و و  بگذار تاج بر سر به تن کن،چينی 

اما از  .یه اشان بوداي گوش به فرمان وارهديدی و هم و شاهان بسيار يافتیعمر  بسيارنزد رستم برو و بگو 

ما او را شکست داديم و . ياری ما نشتافتیاسپ به جنگ ما آمد به ارج و چون ، به بارگاه ما نيامدیزمان لهراسپ

بسته به  دسته تا تو را تو آزرده است و از من خواستشاه از . کرديماز آن گشتاسپ  راهی توران تمام پادشا

 گزندیبه تو  روا ندارمکنم و  ديگرگونکه رای او را  سوگند ياد می کنممن  آيی،اگر تو به نزد شاه . برمنزدش 

 .نپذيرفتاو  ، ولیشاه را آرام سازم بسيار کوشيدمپشوتن گواه است که من  .رسد

که سواری به  ، با ديدن او بانگ برداشتديده بان. روانه شد ستانزابلسوی را شنيد و  بهمن سخنان پدر

آمد و  انبهمن نزد آن .همانا از لهراسپ نشان دارد: گفت به ديدن اور اسب نشست و زال ب .سوی شهر می آيد

آسوده باش که رستم به همراه فرامرز و : و گفت به آسايش فراخواندزال او را  .است یبا رستم کار رام: گفت



را به متا  پيکی روان کن. نداده است آرامش فرمان مرار اسفنديا: بهمن گفت ولی، .ه به شکار رفته استزوار

من بهمن پسر : او گفت .یاز نژاد لهراسپ پيداست کهنامت چيست؟  :زال گفت .رهنمون شودشکارگاه 

 پای فشردهرچه زال . و با هم به گفتگو پرداختند فرود آمد نيزو بهمن  آوردسر فرود زال در برابرش  .ماسفنديار

من فرستاد تا او را زال کسی را همراه به .پاس دارمرمان اسفنديار را فبايد : او نپذيرفت و گفت ،که کمی بمان

 .راهنمايی کند

داشت و می در دست  ، بهمن از آنجا نگريست و رستم را ديد که جامقرار داشتدر برابر بهمن کوهی 

کوه  فراز ازپس سنگی  .که شايد اسفنديار از پس او برنيايد بيمناک شدرستم با ديدن بهمن . می چريد نيزرخش 

نجنبيد و وقتی سنگ  از چای ولی رستم .کرد آگاهرستم را  ،زواره سنگ را ديد و با فرياد .به پايين پرتاب کرد

رنمی آيد و بايد با با خود گفت اسفنديار از پس او ب ،بهمن چنين ديد چون .کردآن را دور ،پا ۀبا پاشن ،شدنزديک 

او کيست؟ بايد از نژاد گشتاسپ  پرسيدموبد  رستم از ، به نزديک رستم رسيد بهمن چون. او مدارا کرد

شه پس رستم او را به بر گرفت و حالش را جويا شد و هر دو به گو .بهمن پياده شد و خود را معرفی کرد .باشد

و  ه برادربه همرا ،دستور داد تا غذا بياورند و خود اما رستم ،بهمن خواست پيام اسفنديار را بدهد .ای نشستند

تو که غذايت اين است چطور تا در : رستم خنديد و گفت. ورد و سير شدخ اندکیبهمن . نشستند خوان گردبهمن 

بود که مبادا  در ترديدبهمن  . از می به او دادرستم جامی  .ما کم غذا هستيم: بهمن گفت هفت خوان رفتی ؟

بهمن پيام اسفنديار را  چون بر اسب نشستند،سپس  .ددابهمن  آن را به و بعد ولی زواره قدری نوشيد ،مسموم باشد

 .به او داد

آوازه  .را سپاس دارم مت را شنيدم و پندهايتپيا: به پدرت بگو. ل شدمرستم گفت که از ديدارت خوشحا

شاه قصد آزار م، کارهاي یبا تمام. بی سپاه به ديدنت می آيم پس خود ،شنيده ام و مايلم تو را ببينم بسيارات را 

چون من نيز  ،گيرمبا مرا پيش  ستيز راهتو  ولی .هايم را به تو خواهم گفت من خواهم آمد و حرف .مرا دارد

و روزگار را به خوشی  يار شويمپس بيا با هم  .نکشيده استهستم و تاکنون کسی مرا به بند  آزموده ایجنگجوی 

هايم را به رويت باز می کنم تا با خود ببری و به سپاهت هم بدهی  هرگاه خواستی برگردی من در گنج .بگذرانيم

 .سم که چرا قصد دشمنی با مرا داردپراسپ رويم و از او و آنگاه با تو خواهم آمد تا به نزد گشت



 :نزد زال و رودابه رويد و بگوييد زواره و فرامرز را فراخواند و گفت که به رستم ،رفتوقتی بهمن 

اگر در او  .بايد با او صحبت کنم. دلی پر کينه به نزد ما آمده است در ايوان تخت زرين گذارند که پسر شاه با

 بددل: زواره گفت .او راه نمی آيمو نا اميد شدم با اما اگر از ا ،نيکی ديدم گنج و گوهر را از او دريغ نمی کنم

زواره به نزد زال آمد و رستم . قلی است و بيهوده با ما نمی جنگداو مرد عا .، از ما بدی به اسفنديار نرسيدباشم

بهمن پيام رستم را به اسفنديار رساند و گفت که اکنون تنها به  .در رسدد رفت و آنجا ماند تا بهمن به سوی هيرمن

ز رستم ا .همراه صد سوار به سوی هيرمند رفتبه  برنشست واسفنديار  .ديدار کند است تا تو را هيرمند آمده لب

 .شا به حال شاه که چنين پسری دارد، خوسياوش است همانندتو درست  سيمای: سالم داد و گفت فرود آمد،اسب 

با ديدن : گفت اسفنديار .تمجيد کردد و بسيار از او او را در بر گرفت و سالم دا فرود آمد،اسفنديار هم از اسب 

آمدن به سرای تو را دوست  بسيار: اسفنديار گفت ولی فراخواند،خود  ۀرستم او را به خان .به ياد زرير افتادم تو،

بدان که من  .که فرمان شاه ننگ نيست گذارتو خود بند به پايت . اين کار را نداده است ۀه ما اجازشاه ب دارم، ولی

که تاج و تخت را به من  سر آن داردشاه  .در بند بمانی روا نخواهم داشت بسيارو  اخوشنودمناز اين کار 

 به ننگ است که تو بيايی و مرا: رستم گفت .خواهم بخشيدمی کنم و مال فراوان به تو من تو را آزاد  .واگذارد

اجرا می کنم و اگر جز اين کنم پشوتن شاهد است که فرمان شاه را : اسفنديار گفت ولی فرود نيايی، من ۀخان

می روم غبار شکار را : رستم پذيرفت و گفت. امشب مهمان خوان من باش اهی،خو اگر می .غضبناک می شود

من و رستم چه کاری با هم : پشوتن گفت اسفنديار به ،گشتازرستم ب چون. بشويم، هنگام شام مرا فراخوانيد

تو  .ازیبهتر است جان خود را بی جهت به خطر نيند: پشوتن گفت. تمخودش نيايد به دنبالش نمی فرس داريم؟ اگر

ۀ رستم در سراپرد. اين دستور پدر است: اما اسفنديار گفت. من از عاقبت کار می ترسم. از شاه داناتر و تواناتری

مان مهيا کن که او اگر قصد مه خوراک: پس به زواره گفت .يک اسفنديار نشدخود منتظر بود اما خبری از پ

سخن بايد  ایگويم که اگر شاهزاده  روم و می می او نزدبه  ،بعد از غذا. کرد کردن مرا داشت تاکنون خبرم می

هايت عمل نمی کنی و  تو به حرف: فتآمد و گ اسفنديارتا هيرمند به نزد برنشست و رستم  .خود را پاس بداری

و خاقان چين از ديوان و جادوگران تا کاموس  که ماز نژاد نريمان، پس بدان که من رستم .گيری مرا دست کم می

من جهان را از دشمنان  .مه اکه از تو ترسيد گمان مدارر کردم اگر با تو به مهر رفتا. همه از من می هراسند

ه پس بامداد ب .آزار بينیروز گرم و راه درازی بود نخواستم . مشو خوشنودد و گفت نااسفنديار خندي .مه اپاک کرد



 ،دست چپ خود را به او تعارف کرد ، نشستن براسفنديار. گيربر جام می ،حال .می آيم تا زال را ببينم ديدارت

رستم هم . تخشمگين برخاس ،بهمن که طرف راست بود .ت و خواست تا در دست راست بنشيندرستم نپذيرف ولی

اور و بر آن کرسی زرين را بيبرو : اسفنديار به بهمن گفت. من از نژاد سام و جمشيد هستم: برآشفت و گفت

تيره به  ۀمن از موبدان شنيدم که وقتی زال با موی سپيد و چهر: اسفنديار به رستم گفت .خوشنود مباشبنشين و نا

از مدتی سام به  سيمرغ از او نگهداری کرد و پس ولی، ،شد و گفت تا او را کنار دريا بيندازند دژم، سام دنيا آمد

چرا : رستم گفت .کشيدند و همه چيز به او دادند رمن بودند که او را بکان شاهان و نيا پس از آن. دنبالش رفت

قباد را  .و از نژاد نريمان استداند که زال بزرگ و نيکنام  ؟ خدا میگويی که شايسته شاهان باشد نی نمیسخنا

؟ او سام را شنيده ای ۀآيا آواز. او بت پرستی بيش نبود گرنه کردم ومن از کوه البرز به ميان جمع بردم و پادشاه 

 نژادش به ضحاک میمادرم دختر مهراب پادشاه سند بود و  .بود و دريای چين تا کمرش می رسيدپيل کش 

خود را می  تنهاتو  .شاهان بيدادگر زيادی را کشته ام زمين را سراسر گشته ام و .من شاهان زيادی ديده ام. رسيد

من زمين را از بت پرستان : کارهای من بشنو کنون از ، ولیه امشنيدۀ پهلوانی هايت را هم: اسفنديار گفت .بينی

. نيز فرزند کيقباد بودپسر کی پشين بود که او  اورند شاه او نيز از نژاد .تهی کردم و من از نژاد لهراسپ هستم

 نزد نياکان من سرخم می تو کسی هستی که. است و قيصر نيز از نژاد سلم است مادرم هم دختر قيصر روميان

ارجاسپ را کشتم و  ،از هفت خوان گذشتم، من بودم که به کينخواهی او رفتم، وقتی که لهراسپ کشته شد .کردی

 طوس و کاووس همه کور می ،گودرز ،گيو، رفتم اگر من به مازندران نمی: رستم گفت .توران را تباه کردم

ر جنگ هاماوران شاه بودم که دوباره او را به تاج و تخت نشاندم و د، من داد ماندند و کسی آنها را نجات نمی

. به شاهی برساننددادم سياوش و کيخسرويی نبودند که لهراسپ را  اگر من کاووس را نجات نمی. آنجا را کشتم

خنان او گوش نده که به س .ويی تخت و تاج را از لهراسپ گرفتپدرت با بدخ. تو به جوانی خود تکيه مکن

خواهد  او مرگ تو را می. رحم نمی کند نيز خود به پسر ،کند خوارگونه  کسی که پدرش را آن. نيست دمندانهخر

پدرت  گاهجاي در من و زال. واگذراردرا به تو  که تاج و تخت بر آن نيست او. که تو را نزد من می فرستد

 .من اين مقام را داشتم ،سواری گمنام بود که لهراسپ تک زمانی.کنم  من تو را شاه ايران می .با ما باش .هستيم

را  رستمدست  خنده زد،اسفنديار  .نج و بوم را داشتمگمن اين  ،د نيزکر که گشتاسپ در روم آهنگری می زمانی

که به شدت درد چنان  در دست فشرد،سپس دست او را  .مه ايدکه شن گونه ای تو همان: گرفت و گفتدر دست 



: سپس رستم دست او را گرفت و گفت. رستم به روی خود نياورد ولی، ،ريخت فرو زرداب او گرفت و از ناخن

ونين شد و روی اسفنديار هايش خ پس دستش را فشرد و همه ناخن. به حال کسی که پسری چون تو دارد خوشا

 اچون تو ر. داری بزرگی پيش رو امروز می بخور که فردا در رزم کار: خنديد و گفت اسفنديار .تيره گشت

رستم  .که از تو بگذرد از او می خواهمی و گناهی ندارنزد شاه بردم، خواهم گفت که  شکست دادم و دست بسته

بر تخت می  ،برم به نزد زال می به نبرد من نشتابی، تو رااگر  .تو از جنگ من سير می شوی: و گفت نده زدخ

يارای نبرد با تو شاه باشی و من پهلوان، کسی  اگر. گشايم ها را برايت می گذارم و گنج تاج بر سرت می ،نشانم

 به ميان سپس می .در شگفت شدندکرد و همه از خوردن او  آغاز رستم خوردن .غذا آوردند .ما را نخواهد داشت

دل  بيا اين کينه را از: رستم پاسخ داد .هرچه خوردی نوشت باد: نديار گفتاسف ،رفتن هنگام .آوردند و نوشيدند

رستم نگران شد و با  .شود معلوم می ميدان نبردعاقبت ما در : اسفنديار گفت .بيرون کن و نزد من مهمان باش

برادرش  اسفنديار به .شوم در هر دو صورت بدنام می ،اگر مرا با بند ببرد و يا اگر من او را بکشم: خود گفت

ای برادر سخنم بشنو و به : پشوتن گفت .و مراکشم يا ا فردا يا من او را می. چنين سواری تاکنون نديده ام: گفت

تو : اسفنديار گفت .، فردا بی سپاه به ايوان او برو، او سر از فرمان تو نمی پيچد آن آزادمرد کاری نداشته باش

چرا مرا به . گيرم شاه سر بپيچم در دوزخ جای میاگر من از فرمان . ير من هستی نبايد چنين حرفی بزنیکه وز

 .شود ترس از دلم جدا نمی: پشوتن گفت ؟راه می نمايی گناه 

او را از خشم تيره  آمد،ستم زواره نزد ر چون. گشت و چاره ای جز جنگ نديدازخود برستم به ايوان 

و رستم آهی کشيد . کرد آمادهزواره هرچه او گفته بود . رو جوشن و مغفر و تير هندی بياورب: رستم گفت. يافت

اژدها و ديو هم  ،حتی با شير و سيده ایهرانگاه تو هيچ : زال گفت .بر سرم آيدنيست که در جنگ چه  پيدا: فتگ

نمی  بر جایچيزی  ستاناز زابل ،اگر تو کشته شوی .تو بيمناکم در اين رزم برای با اين حال، .نبرد آزموده ای

رستم . ا از بدنامی ايمن شویبه بندگی شاه بسايی تبهتر است سر . شوی را بکشی بدنام می ماند و اگر تو او

 ولی بر من گذشته است، بسياریهای  ، درست است که من سالاين سخنان بر زبان مران ،يرمردای پ: گفت

سپس او را شاه  ،کشم او را به بند میتنها ، من اما او نپذيرفت بسيار مدارا کردم،او من با . زيادی هم دارم ۀتجرب

زنم و اسفنديار را جايش  او را کنار می من .روم به سوی گشتاسپ می سپس .کمر به خدمتش می بندم و کنم می

، او قباد نيست که او را برداری و به پادشاهی ايران نيست خردمندانهاين سخنان : و گفت انديشيدزال . می نشانم



 ،صبحگاه. ی خواستريا خداوندز و اروی نهاد به رازونياز سپس . دانی می دبه هر حال خو ولی، ،برسانی

 .لشکر را آماده کن: و به زواره گفت در بر کرد بيان رستم ببر

رستم به تنهايی به سوی لشکرگاه اسفنديار رفت و به  .رستم و زواره به همراه لشکر تا لب هيرمند رفتند

تا   کنم اگر نپذيرفت به تنهايی با او نبرد می .روم با او صحبت کنم و او را از جنگ بازدارم من می: زواره گفت

پس . حرکت آوریتا لشکر را به  فرا می خوانماگر به اين هم راضی نشد آنگاه تو را  ولی، گزند نبيند،لشکر 

 د و بر اسب سياهکراسفنديار خفتان به تن  .آمد، آماده باش همنبرد: اسفنديار رفت و گفترستم به نزد لشکر 

ای شاه : رستم گفت .بمان تا من هم تنها نزد او روم تو نزد سپاه: رستم تنهاست به پشوتن گفتديد  چون. نشست

: اسفنديار گفت. سپاه من هم آماده است .حرفی نيست ،اگر قصد خون ريختن داری .گونه تندی مکن اين ،شاددل

نبرد آغاز دو جنگجو  .نياز داری بخواه تا بيايد کمک بهمن قصد خون ريختن ندارم و به تنهايی می جنگم اگر تو 

از  يک ولی هيچ ،نهادند روی سپس به کشتی گرفتن . ته شدسپس گرزها هم شکس ؛های آنها شکست تيغ .کردند

 و ا .رستم پرس و جو کرد ۀدربار زواره سپاه را جلو راند و ،کشيد به درازاآمدن رستم  چون. پس ديگری برنيامد

 ولی است، دهجنگ ندا فرماناسفنديار به ما  ،خرد ای سگزی بی: نوش آذر برآشفت و گفت .کرد آغاز دشنام دادن

نوش آذر جلو آمد و در برابرش گردی به  .زواره بسياری ازايرانيان را کشت .می کنيدشما در جنگ پيشدستی 

به سوی نوش  ؛واره که چنين ديدز. سر او زد و او را به زمين انداختنوش آذر تيغی بر . قرار گرفت الوای نام

از آن سو نيز فرامرز  ،هرنوش گريان به جلوی سپاه آمدبرادرش م. ای بر سرش زد و او را کشت و نيزهآذر آمد 

تيغ بر اسبش فرود آمد  ولی ،زندمهرنوش خواست تيغی بر سر فرامرز  .نبرد روی نهادندی او رفت و به به سو

به نزد  ،يافت وقتی بهمن برادرانش را کشته. چون از اسب افتاد، فرامرز او را کشت .جدا شد سبو سر ا

شد و به رستم  خشمناکسفنديار ا .و دو پسرت را کشتند ما آمد سپاهی از سگزيان به جنگ: اسفنديار رفت و گفت

 فرمانیمن چنين که  يادکردرستم غمگين شد و سوگند  ؟نمی آورم پيشمگر نگفتی لشکر را  !عهد ای بد: گفت

چنين  گر سپاهت باش که ديبهوش : اسفنديار گفت .تسليم می کنماگر بخواهی زواره و فرامرز را به تو  .نداده ام

تن رخش  افکند،اسفنديار به سوی رستم تير  چون .پس کمان و تير و خدنگ گرفتند و به مبارزه پرداختند .نکنند

و با خود گفت که او رويين تن  در شگفت ماندرستم . وارد نکرد ا تير رستم به او زخمیام ،و رستم زخمی شد

. و به سوی خانه روان شد به زير آمد رستم از رخش ،زخم شده بود آنجا که تن رخش و رستم پر از. است



کسی نيستی که ديو از تو گريان شد؟ چرا مانند  ؟ مگر توگريزی یم چرا  ،چه شد :و گفت خنده زداسفنديار 

 ؟ایروباه شده 

 من به کين اکنون. برو بر اسب من بنشين: ش و رستم را ديد خشمگين شد و گفتوقتی زواره رخ

 در پی تومن  .را نگاهبانی کنرخش . ز او چاره بخواهو ا به نزد زال برو: رستم گفت ولی .روم خواهی تو می

می  برايت پايمردیسانم و پيش شاه ر من گزندی به تو نمی !بيا تسليم شو: اسفنديار به رستم گفت .می آيم

: اسفنديار گفت .پس از آن گوش به فرمانت هستم .ندمروم زخمهايم را بب ، من میبی وقت است :رستم گفت .کنم

مردی  گونهکه او چ در انديشه بودنديار اسف .دهم من از تو نيرنگ زياد ديده ام اما امشب را هم به تو امان می

 !است

 :اسفنديار به پشوتن گفت. بود دژممرگ نوش آذر و مهرنوش پشوتن از  ،اسفنديار به لشکر رسيد چون

بگو اين درختی است که  .و نزد شاه فرست بگذارآنها را در تابوت . ماست ۀمباش که مرگ پايان کار هم گريان

و خفتان را  د و ببرزواره آم. شدندتم به ايوان آمد و زال او را ديد، زواره و فرامرز گريان وقتی رس .کاشتی خود

از ناله و گريه : تو را در اين حال ببينم؟ رستم گفت در اين پايان عمر چرا بايدزال ناليد که . او برگرفت از تن

ترک  ناگزير ازه شب شد و ک سپاس خدارا. چون او نديده ام ، من رويين تنی؟ اين قضای آسمانی استچه سود

بهتر است از سيمرغ : زال گفت. دست بشويدنهان شوم تا شايد از جنگ روم و په جايی بايد ب. شديمميدان نبرد 

پاسی از . زال پری را آتش زد .ی کوه رفتندزال با سه مجمر پر آتش و سه پهلوان به باال ،سپس. ياری بخواهيم

: سيمرغ گفت. خوب برايش سوزاندو سه مجمر بوی  زال بر او نماز برد .شب گذشته بود که سيمرغ ظاهر شد

و  کردهای رخش و رستم را مداوا  زخمسيمرغ  .باز گفتای رستم و اسفنديار را ؟ زال ماجرترا چه نيازی است

: سيمرغ گفت .رستم پذيرفت. کنم می تو را ياریاگر با من پيمان بندی که از جنگ دست بکشی : به رستم گفت

حال برو بر : پس گفت. کند و تا زنده است در رنج است او را تباه میهرکس خون اسفنديار را بريزد روزگار 

از دوری راه مترس  .سپاس خدا را به جا آور و به سوی دريای چين برو .رخش بنشين و خنجری آبگون بياور

، من چوبی از آن بر و پرورده شده از آب انگور استست در آن بيشه درخت گزی. رسانم که من تو را به آنجا می

با او مدارا کن و  ،اما اگر با اسفنديار روبرو شدی. م که مرگ اسفنديار با آن چوب استده را به تو نشان می

 .فرمان پذيرفترستم . او را نشانه بروبا اين تير چشم  تن در نداد،اگر  .کنی سازشسعی کن که با او 



س به اردوگاه سپ .به ستايش حق پرداخت .برگرفت سالحرخت نبرد در بر کرد و ، رستم انسپيده دم

اسفنديار از وضع رخش و رستم که ديگر اثری از زخم  ؟خوابی ای شيردل تا کی می: اسفنديار رفت و گفت

تو . ه ایديروز را فراموش کرد پيداست که: نزد رستم رفت و گفت کرد،به تن پس جوشن  .در شگفت شدنداشتند 

: رستم گفت .گذارم امروز ديگر تو را زنده نمی. ه جايت در قعر گور بودنرو تندرست شده ای،از جادوی زال 

راه که تو از  سوگندبه زرتشت . بر من ستم روا می داریتو  .نبرد کنمخواهم با تو  من امروز نمی. از خدا بترس

 ؟چرا دلت سنگ شده است. نزد شاه می آيم با پای خودمن . درست جدا شده ای

 ،ای شهريار: رستم گفت. را بپذيری نده بمانی بايد بندخواهی ز اگر می. فريبکاریتو  :اسفنديار گفت

. يندازمشت مساز و جانت را به خطر نام مرا ز. است ناستودهدوی ما  اين کارزار برای هر. چنين ستم مکن

جز . گشتاسپ سربپيچم فرماننمی توانم از من : اسفنديار گفت .دهم هرچه از مال و خواسته بخواهی به تو می

اسفنديار  .ی از توستتا گواه من باشد و بداند که بد فراخوانپشوتن را  :رستم گفت. جنگ يا بند راهی نيست

من نزد اسفنديار بسيار البه کردم : گفت او راو رستم  خواندشوتن را پس پ .گيری بهانه می تا چند: خنديد و گفت

: اسفنديار گفت .گناه از من نيست ،اگر او کشته شود تو شاهد باش که .دتن در ندااما  ،که دست از جنگ بردارد

. اسفنديار بر زمين افتاد .اب کرداو پرت کشيد و تيرگز را به سوی چشم رستم کمان .کن مبارزه .ديگر بس است

 .به هوش آمد و تير را بيرون آورد او. زمانی گذشت

اسفنديار . اين تاج و تخت که تو را تباه کردبر  نفرين: پشوتن گفت .آغاز کردندزاری پشوتن و بهمن 

. مردانه کشتجوانرستم مرا نا ولی ،ه استهم فرجاممرگ  .بی جهت ناله مکن که اين قضای آسمانی است: گفت

اسفنديار  همانندمن سواری  .گويد او راست می: وقتی رستم اين را شنيد گريست و گفت. به اين چوب گز نگاه کن

 .عمر من به سر رسيد: گفتاسفنديار . شوم اين کار بدنام می سببهم به  اکنون .به ستوه آمدمدست او  ازو  نديدم

از موبدان شنيدم که هرکس : رستم گريست و گفت. بهمن بکوش پرورشمن عمل کن و در  پس به وصيت

که اين کار  دژم مداررا  خود: اسفنديار گفت. خواهد بوددر رنج  هموارهخوش نمی بيند و اسفنديار را بکشد روز 

و  و فنون رزم پرورش دهبهمن را  اکنو. و تخت را برای خود نگاه دارد که تاج خواستگشتاسپ با من کرد و 

: سپس اسفنديار به پشوتن گفت. پذيرفترستم . که او سزاوار شاهی است به او بياموزو گوی و چوگان را  بزم

را  به مادر بگو که خود. سوی مرگ فرستادیتو مرا  .بود تون کار به پدر بگو که اي بر وايران  سویسپاه را 



 اين بدی از تاج پدر بر .باشندم اندوهناکبه خواهران و همسرم بگو که  .من در تابوت منگر ۀآزار مده و به چهر

 سپس زواره. رستم جامه می دريد و می گريست. اين را گفت و جان سپرد. سرم آمد و گشتاسپ به من ستم کرد

با  نمی توانم من: رستم گفت ، ولیما انتقام می گيرد چون او از ،نبايد فرزند او را بپروری: به رستم گفت

آن قير  برپشوتن تابوتی آهنين آورد و . دهم انجام می می دانم،که درست را من کاری . سرنوشت ستيز کنم

بهمن در  .سپاه رفت. مويه کنان به راه افتاد اسفنديار را در آن قرار داد و .رويش مشک و عبير پراکند و ريخت

ناله سرداد و جامه  ،اسپ رسيدخبر مرگ اسفنديار به گشت چون .د و رستم او را پدرانه می پروريدمان ستانزابل

. به پشوتن آويختند مادر و خواهران گريان. تو او را به کشتن دادی، بايد شرم کنی: بزرگان ايران گفتند. دريد

 .يان شداسفنديار نما ابوت را گشود و چهرپشوتن مهر ت

 تو کسی برایبعد از او چه  :ک بر سر می ريخت و به شاه می گفتکتايون خا .کردندمی همه ناله 

تا ابد در جهان بدنام  ،پشت تو شکست: و گفت سر فرود نياورد ویبه  آمد،شاه نزد پشوتن به  چون ؟خواهد جنگيد

را به جان هم  دو تو اين ،ای بدنشان: سپس به جاماسپ گفت .نکوهش می کنندشدی و همه تو را 

نه سيمرغ او را  :کردند و گفتند يادهای اسفنديار را  به نزد شاه آمدند و تمام پهلوانی به آفريد و هما .انداختی

برو آبی بر آتش  :شاه به پشوتن گفت .هيچ شاهی با فرزندش چنين نکرد. ، بلکه تو او را کشتیکشت و نه رستم

در سوگ چرا : گفت او به کتايون .را نيز با خود بردو دختران  بيرون رفتپشوتن از ايوان  .اين دختران بريز

 .فته و در بهشت جای گرفته استخ در آرامش؟ او کنی شيون می اسفنديار

می آموخت و  ها را به او مهارت ۀهم می پرورد،رستم او را  .بود ستانبهمن در زابل سوی ديگر،از 

خدا و  :خداوند گفت ستايشنامه ای به گشتاسپ نوشت و پس از  او. داشت او را از پسران خود گرامی تر می

و او  پرورده امپسرش را  اکنون .ولی او نپذيرفت ،داردست از جنگ بپشوتن گواهند که من به اسفنديار گفتم که د

درست او نيز سخنان رستم را  .رايزنی کردبا پشوتن  ،گشتاسپ سخنان او را خواند چون. شاهی آموخته امرا 

رستم  .فرستمرا نزد من  فرزند زادۀنديش و اديگر به گذشته مي: :نامه ای به رستم نوشتدر تاسپ گش .دانست

اسفنديار را به ياد آورد  ،اش را ديد فرزند زادهگشتاسپ  چون .کردشاد شد و بهمن را با گنج و مال فراوان روانه 

 .خواند اردشير و او را


