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وند جان و خرد  کزین ربرت اندیشه رب نگذرد هب انم خدا

وند جای  وند انم و خدا وند روزی ده رهنمایخدا خدا
وند کیهان و گردان سپهر    فروزنده ی ماه و انهید و مهر خدا

گارنده ز انم و نشان و امگن ربرتست     ت ی رب شده پیکر اس ن
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مقدمه
یفردوسابوالقاسمحکیمماندگاراثرشاهنامه

نقردرایرانیبزرگسرایحماسهونامدارشاعر
.استقمریهجریچهارم

هایرشادتوپهلوانیداستانشاهنامه
مییزندگگذشتهروزگاراندرکهپهلوانانیست

نامهمیشهبرایخودهایدالوریباوکردند
.داشتندنگهزندهراایرانیوایران

خردمندی،جوانمردی،شجاعتداستانشاهنامه
.استنیکاخالقو
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(ادامه)مقدمه 

یده سال ها طول کشید تا فردوسی شاهنامه را به نظم در آورد او در بیان زحمت هایی که برای شاهنامه کش
:  گویداست می 

ز باران و از اتبش آفتاب بنااهی آباد گردد خراب    

باران نیابد گزند باد  و   هک از بلند                                         پی افکندم از نظم کاخی 

عجم زنده کردم بدین پارسیسی                            بسی رنج ربدم رد این سال 
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رستم

کهتاسشاهنامهپهلواننامدارترینوبزرگترینرستم
وصفردبرانگیزیتحسینبسیارهایداستانفردوسی

ازتادوکهاستسرودهاوهایدالوریوهاجنگ
واراسفندیورستمنبردشاهنامههایداستانبهترین

.استاشکبوسورستمنبرد
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نبرد اول ، نبرد رستم و اسفندیار 
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(ادامه)نبرد اول ، نبرد رستم و اسفندیار 

یککهودبایراندلیرانوبزرگانازگشتاسبپسراسفندیاروبودزمینایرانکیانیپادشاهانازیکیگشتاسب
نبودکارگروابدنبرشمشیریوتیرهیچکهیعنیبوداسفندیاربودنتنرویینآنوداشتویژهبسیارخصوصیت

وکردمیسادتحپسرشبهمحبوبیتهمینخاطربهگشتاسبوبودمحبوببسیارایرانیانمیاندراسفندیارهمچنین
رااسفندیارایبهانههبکهکردفکرگشتاسببنابراینبنشیندپادشاهیتختبراوجایبهاسفندیارروزیکهترسیدمی
دستراهلوانپرستموبرودسیستانبهکهداددستوراسفندیاربهروزیکعلتهمینبهکنددورخودحکومتمرکزاز

...بیاورددرباربهبسته

اوجنگبهورچطدارنددوستبسیاررااومردمواستزمینایرانپهلوانانازرستمگفتوکردمخالفتپدربااسفندیار
!؟بروم

!نشانممیاهیپادشتختبرخودبجایراتوبیاوریدرباربهبستهدسترارستماگرواستدستوریکاینگفتشاه
....کردحرکتسیستانسمتبهفراوانسپاهیانبااسفندیارناچاربه
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(ادامه)نبرد اول ، نبرد رستم و اسفندیار 

ورستم،درسیدنسیستانبهوسپاهیانشاسفندیار
فتگاسفندیاروایستادندهممقابلدراسفندیار

ببرماونزدبهبستهدستراتوتادادهدستورپدرم
...بیامنهمراهوببندرادستانتخودتتو،

دستتواندنمیهیچکسامزندهمنتاگفترستم
ازامزندگیهایسالیِهمهدرمنوببندمرا

میپادشاهنزدبهمن!امنخوردهشکستهیچکس
بستهدستبانهولیآیم

د هک گفتت ربو دست رستم ببن

نبندد مرا دست چرخ بلند 
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(ادامه)نبرد اول ، نبرد رستم و اسفندیار 

باجنگبهناگزیراسفندیارکهبوداینجادر
...گرفتسرنبرد.شدرستم

ربشمشیرهاوهانیزهوتیرهاازکدامهیچاما
...نکرداثراسفندیاربدن
اززخمیتنیبارستم،نبردروزچندازبعد

ورفتزالپدرشنزدبهاسفندیارتیرهای
گفتاوبهزال،کردتعریفاوبرایراماجرا
االیبزال،بگیریمکمکسیمرغازاستبهتر
اونزدکهراسیمرغپرهایازیکیورفتکوه
،شدظاهرسیمرغمدتیازپس،زدآتشبود
...گفترااسفندیارورستمماجرایزال
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(ادامه)نبرد اول ، نبرد رستم و اسفندیار 

وبردرودیکنارخودبارارستم،سیمرغ
آنازگفتودادنشاناوبهراگزیدرخت
هشعبدوتیریآنازوببرایشاخهدرخت
ازیرفتجنگمیدانبهکهفرداوکندرست

وبرداردجنگازدستکهبخواهاسفندیار
تیراینباندادگوشاووگفتیبارچنداگر

دیاراسفنکهاستدرست،بزناوچشمانبه
تنروییناوهایچشمامااستتنرویین
!نیست
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(ادامه)نبرد اول ، نبرد رستم و اسفندیار 

آماده فردای آن روز نبرد از سر گرفته شد و اسفندیار به نصیحت های رستم گوش نداد و
نبرد شد 

کان گشتاسبی لهراسبی                                                   ببینی کنون تیر  دل شیر و پی
ت و به بنابراین تیر دو شعبه را در کمان گذاش. و رستم چاره ای ندید جز جنگ با اسفندیار

سمت اسفندیار رها کرد 

ر چشم اسفندیار  رب راست زبد     سیه شد جهان شیپ آن انمدا
از او دور شد دانش و فرهی سرو سهی  باالی خم آورد 

چاچی امکنش ز دست رپست                                                      بیفتاد نگون شد سر شاه زیدان 
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اشکبوسنبرد رستم و دوم ، نبرد 

ه افراسیاب پادشاه توران زمین با لشگریانش ب
سمت ایران حرکت کرد ، ایرانیان دلیر به 

فرماندهی طوس به جنگ با تورانیان رفتند ، 
در آن زمان . هر دو سپاه مقابل هم ایستادند 

رسم  بر این بود که ابتدا پهلوان های هر دو 
...سپاه تن به تن با هم می جنگیدند 

بنابراین افراسیاب از طرف تورانیان پهلوان 
اد  نامدارشان به نام اشکبوس را به میدان فرست
، طوس فرمانده سپاه ایران زمین نیز رهام 

پهلوان نامدار ایران را به مقابله با اشکبوس 
... فرستاد 

...آغاز شد نبرد 
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(ادامه)اشکبوسنبرد رستم و دوم ، نبرد 

ناچاربهرهاموشدخردرهامخودکاله،زدرهامسربرگرزباوکشیدراگرانگرزاشکبوس
.کردفرارکوهسمتبهوگریخت

.ستادفراشکبوسبانبردبهرازمینایرانآوازهپرونامدارپهلوانرستم،دیدچنینکهطوس
.بودبیماراوباوفایاسبرخشکهچراکردحرکتنبردمیدانسمتبهپیادهرستم

بهوشویوارسآنبرتوکهنداشتاسبیکزمینایرانآیاگفترستمبهدیدچنینکهاشکبوس
؟بیایینبردمیدان

:رستم در جواب گفت 

بوس هک ات اسب بستانم از اشک طوس                                                                     زان فرستاده مرا    ایپده 
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(ادامه)اشکبوسنبرد رستم و دوم ، نبرد 

و   خم کرد    راسترا چپ      کرد ستون 

چاچی        بخاست چرخ خم   خروش از 

کان   چو  او   انگشت     رب بگذشت    پی

او پشت      مهره ی کرد    از   گذر 

نبرد آغاز شد و اشکبوس به سمت رستم حمله کرد ، رستم پهلوان ایران ، تیر و کمانش را آماده کرد و بسوی اشکبوس نشانه رفت ، 

.تیر رستم بر شکم  اشکبوس نشست و از پشت او خارج شد 
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نتیجه گیری 
ی به در نهایت آنچه که از داستان های شاهنامه می آموزیم و همیشه بزرگان دینی و مل

اه و رسم  ما گوشزد کرده اند یاد گرفتن نکات اخالقی نیکو و پسندیده ای هست که ر
ی  درست زندگی کردن را به ما یاد می دهد و در واقع این همان شعریست که فردوس

:در وصف فریدون پادشاه ایرانی که ضحاک ستمگر را از بین برد می گوید 

نبود سرشته عنبر   ز مشک   و  ز فریدون   فرخ   فرشته    نبود                                         

کن فریدون تویی داد   و    دهش    تو او   نیکویی                                   یافت داد   و   دهش   هب 
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منابع
   امیر بهادری تصحیح ادیب الممالک  -شاهنامه
 اثر استاد مجتبی مینوی  -او فردوسی و شعر
 مهری بهفر-شاهنامه  شرح ابیات
 امین ریاحی  محمد -سرچشمه های فردوسی شناسی
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تشکر
نجام این با تشکر از کلیه معلمان و مسئولین مدرسه سرو اندیشان آفتاب که مرا در ا

.  کردندکار تشویق و راهنمایی 
نی ، ، مدیریت محترم آقای شاه حسی( موسس مدرسه)سرکار خانم فرشته دیهیمی )

(سرکار خانم فطیرخورانی و معلم عزیزم خانم چمنی و استاد راهنما آقای جندقی

.ا کرد با تشکر از پدرم که از کودکی مرا با  ادبیات واشعار شاهنامه آشنو 
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