
 
 
 

 خوان ششم 
 جنگ رستم با ارژنگ ديو

 از شاهنامه ى فردوسى 
 تنظيم از دآتر عباس احمدى 

 
استانى (براى جنگ با ديو سفيد از زابلستان  گفتيم آه رستم، پهلوان بزرگ ايران، با رخش، اسب بى همتاى خود،

  ماجراهايى آه در اين سفر .دبه راه مى افت) استانى در شمال ايران(به سوى مازندران ) در جنوب شرقى ايران
  . به نام هفت خوان رستم معروف استدور و دراز با آن رو به رو مى شود

*** 
  در اين شماره از خوان ششم و جنگ رستم با .د سخن گفتيمالدر شماره ى پيش از خوان پنجم و جنگ رستم با او

نوان راهنما به آار مى گيرد و براى نجات د او را به عال رستم بعد از اسير آردن او.ارژنگ ديو سخن مى گوييم
 .آاووس شاه از بند ديو سفيد به سوى مازندران به راه مى افتد

  
 .ساخته شده است« پهلوان و آزمون»داستان هفت خوان رستم بر پايه ى آهن الگوى  گفته شد،ال همان طور آه قب

 جزيى،  از مرحله ى    خوان ششم،.است آزمون،  و بازگشت تشكيل شده  اين آهن الگو از سه مرحله ى سفر،
 است آه پهلوان  بايد از آن پيروز بيرون بيايد« آزمون»

*** 
   

 اين آوه . مى رسند»اسپروز« پاى پياده شب و روز راه مى پيمايند تا به آوه ،،دال و او، سوار بر رخش،رستم
 يكى از سرداران ديو .فيد  گرفتار شده بودهمان جايى است آه آاووس شاه به آنجا لشكر آشيده بود و در بند ديو س

  .سفيد به نام ارژنگ ديو مامور نگهبانى از اين آوه است
*** 

 
د را با طناب به درخت مى ال رستم شب را در همان جا مى خوابد و فردا آه خورشيد از پشت آوه سر مى زند او

 .بندد
    چو خورشيد تابنده بنمود روى    بخفت آن زمان رستم جنگجوى

   خم آمندش بياویخت سختهب      د را بر درختالبپيچيد او
 

 گرز گران را به زين مى افكند و سوار بر رخش به سوى لشكر ارژنگ ديو مى  . رستم به نزديك رخش مى رود
 .رود

  وز آن جا برفت او به نزدیك رخش     ز خواب اندر آمد گو تاج بخش
 از آيمياهمى رفت یكدل پر       به زین اندر افكند گرز نيا 

   خوى آلوده ببر بيان در برش    یكى مغفر خسروى بر سرش
*** 

 
  .رستم وقتى به لشكر ارژنگ ديو مى رسد نعره اى از جگر بر مى آشد آه گويى دريا و آوه دريده شده اند

 .ارژنگ ديو چون اين نعره را مى شنود با شتاب از خيمه بيرون مى آيد
  در آن لشكر جنگجوى چو آمد     ر بنهاد روىالبه ارژنگ سا

 آه گفتى بدرید دریا و آوه      یكى نعره زد درميان گروه      
 چو آمد از آنسان به گوشش غریو    برون جست از خيمه ارژنگ دیو    
 



  با يك حرآت سريع گوش و يال ديو را .رستم تا ارژنگ ديو را مى بيند مانند برق و باد به سوى او حمله مى آند
 .از بدن جدا مى آند و سر خون آلود ارژنگ ديو را جلوى سپاه او پرتاب مى آند  سرش را .مى گيرد

 بيامد به آردار آذرگشسب     چو رستم بدیدش بر انگيخت اسب 
 سر از تن بكندش به آردار شير    سر و گوش بگرفت و یالش دلير

  بينداخت زان سو آه بد انجمن    پر از خون سر دیو آنده ز تن 
 

 .اين صحنه را مى بينند وحشتزده رو به فرار مى گذارندديوهاى ديگر چون 
  بدرید دلشان ز آوپال او       چو دیوان بدیدند آن یال او

  پدر بر پسر بر همى راه جست     نكردند یاد از بر و بوم و رست
*** 

 
د به سوى الاود باز مى آند و با راهنمايى ال  طناب از دست و پاى او.رستم پيروزمندانه به سوى آوه بر مى گردد

 .شهرى آه آاووس شاه در آن در بند است مى رود
 بيامد دمان تا به آوه اسپروز    چو برگشت پيروز گيتى فروز

  نشستند زیر درخت بلند       د بگشاد خم آمندالز او
 به شهرى آجا بود آاووس شاه       د پرسيد راه التهمتن ز او

 اهجوىپياده دوان پيش او ر    چو بشنيد ازو تيز بنهاد روى 
*** 

 
  آاووس شاه چون اين صدا را مى شنود به . رستم وقتى به شهر مى رسد نعره ى رعدآسايى از جگر بر مى آشد

 .ايرانيان مى گويد آه صداى نعره ى رستم به گوشم رسيده است و ديگر دوران سياه بختى ما به پايان رسيده است
 بدانست آغاز و انجام اوى      چو بشنيد آاووس آواز اوى
  آه ما را سَرآمد بد روزگار    به ایرانيان گفت پس شهریار

 
ايرانيان حرف او را باور نمى آنند و مى گويند بيچاره شاه از بس در زندان مانده است عقلش را از دست داده است 

 .و اينها را در خواب و خيال مى بيند
 ش شده جان تباه ز بند گران    همى گفت لشكر آه آاووس شاه

 تو گویى همى خواب بيند دگر     خرد از تنش رفته و هوش و فر 
  همانا آه از ما بگردید بخت     نداریم چاره دراین بند سخت

*** 
 

  همگى از ديدن .آاووس و لشكريانش در اين گفت و گو هستند آه رستم سوار بر رخش از دور پديدار مى شود
اه پس از مشورت با سرداران سپاه مانند گودرز، توس، گيو، گستهم، شيدوش   آاووس ش.رستم خوشحال مى شوند

نيز پهلوى ما آمده اى تمام نره ال و بهرام به رستم مى گويد اگر ديو سفيد بفهمد آه تو ارژنگ ديو را آشته اى و حا
 .به او حمله آنى  بنابراين بهتر است آه تو پيشدستى آنى و .ديوان را جمع مى آند و به اينجا حمله مى آند

 آز ارژنگ شد روى گيتى تهى       چو آید به دیو سپيد آگهى
 همه نره دیوان شدند انجمن     به نزدیك آاووس شد تهمتن 
  ز دیوان جهان پر ز لشكر شود    همه رنج هََاى تو بى بر شود

 
ديوهاى زورمند است آاووس شاه به رستم مى گويد براى اينكه به ديو سفيد برسى بايد از هفت آوه آه پر از 

 . نره ديوان جنگى محافظت مى شودé بعد از آن به يك غار هولناك مى رسى آه بوسيل.بگذرى
 به رنج اندر آور تن و تيغ و تير     تو اآنون ره خانه ى دیو گير

 ز دیوان به هر جا گروها گروه       گذر بایدت بر هفت آوه 
  از ترس و باك چنان چون شنيدم پر     یكى غار پيش آیدت هولناك 

  همه رزم ساخته چون پلنگ    گذارش پر از نره دیوان جنگ 
 



  .  تو بايد ديو سفيد را بكشى و جگر خون آلود او را براى من بياورى.در اين غار هولناك ديو سفيد زندگى مى آند
 است و تنها راه  ديو سفيد با جادو چشم ما را آور آرده.زيرا دواى چشم من و سپاهيان من خون ديو سفيد است

 .درمان ما اين است آه سه قطره از خون او در چشم ما چكانده شود
  به مشك ùآه گر خون او را بما    چنين گفت فرزانه مردى پزشك 

  شود تيرگى پاك با خون برون     چكانى سه قظره به چشم اندرون   
 

ورمند است و لشكر زيادى از ديوان جنگى رستم در جواب مى گويد همان طور آه مى دانيد ديو سفيد مانند فيل ز
  اگر من در اين جنگ شكست بخورم آه شما زندانى و خوار خواهيد ماند اما اگر .در اطراف خود جمع آرده است

 . شما به آرزوى خود خواهيد رسيدéخداوند به من آمك آند و من در اين جنگ پيروز شوم هم
 م آهنگ دیو سپيدچو من آرد      به ایرانيان گفت بيداریيد    

  فراوان به گرد اندرش لشكر است     آه او پيل جنگى و چاره گر است  
  شما دیر مانيد خوار و دژم     گر ایدون آه پشت من آرد به خم   

  دهد مر مرا اختر نيك و زور     و گر یار باشد خداوند هور   
   ببار آیدت خسروانى درخت    همه بوم و بر باز یابيد و تخت   

*** 
 

د با پاى پياده در جلوى رستم راه را نشان مى الرستم اين را مى گويد و سوار بر رخش مى شود و در حاليكه او
    .دهد به سوى غار ديو سفيد به راه مى افتد

*** 
 

 . ماجراهاى رستم را در شماره ى آينده در خوان هفتم با هم مى خوانيمه یدنبال
*** 
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