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« ژپوهشي ر خا رآگا ي و ىمات د ري ي ي ي افر ي وصادق صبا»

مح
سالهاي پاياني دوره ساماني ،خراسان گرفتار آشىباهي چنذي بىد ات آن هک مىد زغنىي هب سال (هس صذوهشتادوهفت ) رب آن تسلط يافت و آرامش ربقرار شذ.
مح
حضىر مىد رباي فردوسي ،نىيذ امه و امان بىد و هب هميه دليل او را فريذون بيذا ر دل انميذ :
فريذون بيذا ر دل زنذه شذ
زمان و زميه شيپ او بنذه شذ.
هابهآسانًبابهرهگٌرياز
پاٌهبودنبٌشتراٌنافسانه 

افسانهوجعلودروغهايفراوانًرادربار ٔهشاهنامهوفردوسًگفتهاند.بً

هايشاهنامهروشنمًشود .


هايتارٌخًٌابابهرهگٌريازسروده

بنماٌه
ازجملهياٌندروغبافًهاٌکًهم :
بسًرنجبردمدراٌنسالسً َعجَ مزندهكردمبدٌنپارسً
چنٌنآمدهاست:

درنسخههايكهنترشاهنامهاٌنبٌت

مناٌننامهفرخگرفتمبهفالبسًرنجبردمبهبسٌارسال .

بزرگنماًٌوبزرگسازيدٌگريمٌتوانازاٌراننامبردودرنسخههايشاهنامهاٌننامخٌلًزٌادوزٌادگنجانٌدهشدهاست
وباريدرجايخواندهبودم :

هرکهتارٌخرابخواندهٌچارتباطیبٌنآرٌاواٌرانوتمدنباشکوهسومرٌانپٌدا نمیکنداگرهمپٌداکنندنمیتواند
بگوٌدچونمردمبدویآرٌاٌیباامدنبهاٌن فالتکهمتعلقبههٌچکسنٌستتمدنهایباشکوهسومریراموردحمله
و تاختقراردادندکهمتاسفانهاٌرانیهايبهظاهرروشنفکربهصورت عمدیاٌنواقعهراپنهانمیکنندو
درسطريتارٌخوادبٌاتمنطقههرچهکهخوباستمیگوٌندازاٌراناست،خوباستکهبشرتماموقاٌعراثبتمی
کنداگرهمنمیکردحتمامیگفتندادٌسونو دانشمندانبزرگجهاناٌرانیهستند.
روزنامهاطالعاتدرمقالهيمٌنوٌسد :
تااواٌلقرنبٌستم،مردمجهانکشورمارابانامرسمی"پارسٌاپرشٌن"میشناختند،امادردورانسلطنترضاشاه
حلقهایازروشنفکرانباستانگرامانندسعٌدنفٌسی،محمدعلیفروغیوسٌدحسنتقیزادهباحماٌتمستقٌمرضاشاه
گردهمآمدندکهنامکشوررارسمابه"اٌران"تغٌٌردادهوبهاٌنمنظوراقداماتیانجامدادند"...سعٌدنفٌسی"ازمشاوران
نزدٌکرضاشاهبهویپٌشنهادکردنامکشوررسمابه"اٌران"تغٌٌرٌابد،اٌنپٌشنهاددرآذرماه3131شمسیرنگ
واقعٌتبهخودگرفت .

حتادربسامواردزندگى،ازجهاتگوناگون،سالتولد،سالمرگ،مقدارسن،محلتحصٌل،چگونگىتحصٌل،
رشتههاىتحصٌلى،ناموهوٌتاستادان،وتهٌهيشاهنامهوحضورفردوسًبهدربارغزنهٌ...امجهولندوٌااختالف

جديبٌنپژوهشگرانوجودداشتهوآنهارادرغبارىازابهامفروبردهاست.پهرسدبهاٌنکهتعداديکورذهنانهاختالف
سلطانغزنهوفردوسًرارنگوبويمذهبًدادهوفردوسًراشٌعهمعرفًنمودهاند .
حسنراشديدرمورددستبردوجعلنگاريتعداددانشمندانبًدانشدرفدراسٌونفرهنگًتورکانافغانستانمٌنوٌسد :
آرتٌرماالرالبوراداگتٌرٌرٌكبنابهنوشتهمجلهفردوسی،چندیاستآقایفرٌدونجنٌدیفردوسیشناسوشاهنامهپژوه.
باصطالحانقالبیدرشاهنامهپدٌدآوردهاست .
ویتصمٌمگرفتهاستاشتباهاتفردوسیرادرسرودنشاهنامهبا۰۶هزاربٌت،اصالحکردهو۰۶هزاربٌتاز۰۶
هزاربٌتاٌنسرودهراکهشاملمدحسلطانمحمودغزنویودٌگرابٌاتکمماٌهاسترادوررٌزدوشاهنامهاٌیدر
شانوشوکتحکٌمطوسارائهدهد .
بنابهاعتقادفرٌدونجنٌدی۰۶هزاربٌتیکهاٌشانازشاهنامهبرداشتهاستنمیتواندسرودهحکٌمابوالقاسمفردوسی
باشدوبهاحتمالزٌادتوسط“مودود”نوهسلطانمحمودوجهتتعرٌفوتمجٌدازپدربزرگشبهشاهنامهافزودهشده
است؛الکنادعایاستادبزرگآقایفرٌدونجنٌدیراحتیشاگردانش(کهآنهانٌزشاگردانیراتربٌتکردهاند)هم
قبولندارند،چراکهمعتقدهستنددرهٌچمنبعادبی-تارٌخیدخقرنگذشتهبعدازفردوسیوتوسطهٌچشاعرومحققی
ازاٌنکهفردوسیدرسرودنشاهنامه۰۶هزاربٌتوٌاحتیکمتراز۰۶هزاربٌتشعرگفتهباشداشارهاینشدهاست
 .
شاگردانجنٌدیکهفردوسیپرستانوشاهنامهدوستانقهاریهمهستندازاٌنکهچهدرمنابعدهقرنگذشتهواز
نزدٌکترٌنزمانبهفردوسی،تافردوسیپژوهانسرشناسمتاخرغربچونژولمول،ژولشامپٌون،کنتلولوف،

وولف،آته،لٌدن،روکرت،ادواردبراون،وبسٌاریدٌگرازفردوسیشناسانداخلیوخارجیهرگزشبههایدر۰۶
هزاربٌتبودنشاهنامهنداشتهاند،کاراستادخودراخطایبزرگادبیدانستهواشتباهاٌشانراموجبخوشحالی
باصطالحپانترکها،پانعربها،وپانکردهامیدانند ...
البتهطبٌعیاستشاهنامهپرستان،شوونٌسمفارسوباستانگراٌانیازاٌندستکهمقامفردوسیراتابلندترٌنمرتبه
ممکنوتادرجهعاریازخطاوتماٌالتانسانیمیرسانندهرگزانتظارندارندچنٌنموجودعاريازخطاولغزش
مدحچنٌن”چاپلوسانه”ايازسلطانمحمودغزنوینماٌد! 
...ازفردوسیگرفتهتاعنصری،عسجدی،منوچهریدامغانی،فرخیسٌستانی،مسعودسعدسلمان،سناٌیغزنوی،
انوریابٌوردی،جمالالدٌناصفهانی،اثٌرالدٌناخسٌکتی،امٌرخسروی،سعدیوحافظشٌرازی،فخرالدٌنعراقیو
دٌگرفارسیسراٌان،همهوهمهمداحسالطٌنترکومغولبودندوبههمٌنخاطرهمهستکهزبانفارسیبهزبان
دریٌ،عنیزبانیکهدردربارسالطٌنوپادشاهانبرایتعرٌفوتوصٌفازآنهامورداستفادهقرارمیگرفتهمشهور
شدهاست ...
نسخههايذٌلشاهنامهتاحدوديموردتاهٌداست:تالشحمدهللامستوفیدرتصحٌحشاهنامهدرقرنهشتموشاهنام ٔه
باٌسنغریدرقرننهمهجری،اولٌنتصحٌحشاهنامهدرکلکتهصورتگرفتوباراولبهشکلناقصدر۹۹۱۶شمسی
(توسطماثٌولمسدن)وباردومبهطورکاملدر(۹۰۶۱بهتصحٌحترنرماکانانگلٌسی)منتشرشد.ازمصححٌنبعدی
شاهنامهمیتوانازژولمولفرانسوی،وولرسوالندوئرهالندی،ی.ا.برتلسروس،نامبرد .

سلطانمحمودغزنوي،سومٌنشاهسلسلهيغزنوٌانازسال(سهصدوهشتادوهفتق)پسازشكستدادنبرادرش

اسماعٌل،حكومترابهدستگرفتوباغلبهبرامٌرانصفاري،سامانً،آلبوٌه،آل زٌاروخوارزمشاهٌانبرشمالو
هايبٌشتريراضمٌمهيقلمروخودنمود.او


بهتدرٌجسرزمٌن
شرقاٌرانآنروزاستٌالٌافت.سلطانمحمودغزنوي
ِ
دوازدهباربهسرزمٌن هندوستانلشكركشًكرداماسرانجامپسازسًوچهارسالسلطنت،درغزنٌندرگذشت.سلطان
ترٌنفردخاندانغزنوياستكهبهدلٌريوبًباكًوكثرتفتوحاتو


بزرگ
محمودغزنوي،اولٌنپادشاهمستقلو
شكوهدربار درتارٌخ،بسٌارمشهورشدهاست.غزواتويدرهندواٌرانوغنائمًكهازآنجاآورده ،اجتماععلماو
شعرادردستگاهاوواشعاروكتبًكهبهناماوترتٌبٌافتهبود،نام سلطانمحمودغزنويرادراطرافعالم،معروف
زي،كساًٌمروزيوغضاٌريرازيونٌز
رو
َ
سجدي َم َ
كردهاست.افراديهمانندعُنصريبلخًَ ،فرُّ خًسٌستانًَ ،ع َ
ازشاعراندرباراوبودند.همچنٌنازعلمايدستگاهمحمودي،هٌچكسجلٌلالقدرتراز ابورٌحان

فردوسًطوسً
بٌرونًنٌست .
هايبٌشتريراضمٌمهيقلمروخودنمود.اودوازدهباربهسرزمٌنهندوستان


سرزمٌن
سلطانمحمودغزنويبهتدرٌج
لشكركشًكرداماسرانجامپسازسًوچهارسالسلطنت،درغزنٌندرگذشت .
خاندانغزنوياستكهبهدلٌريوبًباكًوكثرت

سلطانمحمودغزنوي،اولٌنپادشاهمستقلوبزرگترٌنفرد

فتوحاتوشكوهدرباردرتارٌخ ،بسٌارمشهورشدهاست.غزواتويدرهندواٌرانکنونًغنائمًكهازآنجاآورده،
اجتماع علماوشعرادردستگاهاوواشعاروكتبًكهبهناماوترتٌبٌافتهبود،نامسلطان محمودغزنويرادراطراف
زي،كساًٌمروزيوغضاٌريرازي
رو
َ
سجدي َم َ
عالم،معروفنمود.افراديهمانندعُنصريبلخًَ ،فرُّ خً سٌستانًَ ،ع َ

درباراوبودند.همچنٌنازعلمايدستگاهمحمودي،هٌچكسجلٌلالقدرترازابورٌحان

،فردوسًطوسً...ازشاعران
بٌرونًنبودهاست .
فتهاندکهاوبااٌن
فردوسًزمانًکتابشرابهسلطانمحمودغزنويتقدٌمکرد،چشمداشتصلهوکمکازاو داشت.گ 
مًگوٌد،دراٌناواخربهدروٌشًوفقرافتادهبود :
کهدهقانزادهبودوثروتمند،اماآنگونهکهخود 
همًچشمدارمبدٌن روزگار 
کهدٌنارٌابممنازشهرٌار
کهتاروزپٌريمرابردهد 
بزرگًودٌنار وافسردهد
کهباشدبهپٌريمرادستگٌر 
خداوندشمشٌروتاجوسرٌر .
نتٌجهآنشدکهفردوسًازسويسلطانمحمود،طرفًنبستودرآخرٌناشعارخود سوگمندانهچنٌنسرود :
سًوپنجسالازسرايسپنج 
بسرنجبردمبهامٌد گنج
چوبرباددادندرنجمرا 
نبدحاصلًسًوپنجمرا
کنونعمرنزدٌکهشتاد شد 
امٌدمبهٌکبارهبربادشد.
ناامٌدشد،هجونامهايدربارهاوسرودوويراسختنکوهشکرد.کسانً

نوشتهاندکهفردوسًپسازآنکهازمحمود

اٌنکهاٌنهجونامهازفردوسًباشد،تردٌدکردهاند  .

ازمحققاندر
نظامىگوٌدكهدرراهبازگشتازهندوستانسلطانرادشمنىبودكهحصارىاستوارداشت.سلطانپٌامىبراىوى
فرستادكهتسلٌمشودوهنگامىكهپٌكاوبازمٌگشتازوزٌرشپرسٌد«:چهجوابدادهباشد؟».وزٌرگفت :
اگرجزبهكاممنآٌدجواب 
منوگرزومٌدانوافراسٌاب .
شكستهانداختوهنگامىكهبهپاٌتختآمد،بنابهنوشتهءنظامىعروضىشصتهزار


بٌتشاهرابهٌادشاعردل
اٌن
دٌناربراىفردوسىفرستاد،امانوشداروىاوهنگامىرسٌدكهسهرابمردهبودو«جنازهءفردوسىرابهدروازهء
رزانبٌرونهمىبردند».
آوريدرمٌانتودههايمردمباقًماندهوازآن


نبرد،امااثرويبهطورشگفت
فردوسًازکارخوٌشبهره مادي
روزگارتاکنونموقعٌتخودراحفظکردهاست .
کهسلطانمحمودغزنويدر
گرفت.مٌگوٌند 

کارهايبزرگًصورت

وفرهنگ

ازعلم


حماٌت
،برای


غزنوی
دردولت

،تنهاشراٌط


هرروی
،چهارصدشاعرحضورداشتند.به


درسفرهاٌش
شاعراناٌجادکردو

وٌژه
دٌوان 
دربارخودٌ،ک 

رافراهمآورد .

دامغانی

ومنوچهری


سٌستانی
،فرخی

مانندعنصری 
بلخی

کسانی

توانست

مساعدموجوددردرگاه 
می


بٌشتراشعارشستاٌششاهانغزنوياست
دردربارغزنهشاعرانبٌشماريبودهاندوازجملهمٌتوانازفرخًنامبردکه 
وازاٌنجهت،درمٌانبٌشترٌنشاعران ،شاخصاست.درعٌنحال،شعراو،درمقاٌسهباشاعرانپٌشٌن،شعري

همبازبانًسادهروان،مهارتًستودنًدارد.اوبه سال

پٌشرفتهوپختهتر است.اوبهوٌژهدرقصٌدهسراًٌآن

چهارصدوبٌستونودرگذشت.ازوينههزاربٌتبهٌادگارماندهکهبهچاپرسٌدهاست .شاعر برجستهدٌگردربار
غزنوي،ابوالقاسمحسنبناحمدعنصريبلخً(چهارصدوسًوٌک)است.شاهدٌمکه ادبٌاتپارسًتااٌنزماندر
خراسانوسٌستانوماوراءالنهرجايدارد.ويدردربار محمودبهجاٌگاهواالًٌرسٌدوثروتزٌاديازراهستاٌش
امٌرمحمودوساٌر کارگزاراندولتغزنويبهدستآورد .
آشنائٌشبااندٌشههايعلمًوفلسفًراٌج،بخشًازآنمطالبرادراشعار

عنصريشاعريعالموآگاهبودهوبهدلٌل
خوٌشآورده است.بسٌاريازاشعارويازمٌانرفتهودرحدوددوهزاربٌتازاوبرجايماندهاست .

م
ستایش سلطان محمىد ردشاهناهم  ،سنذ حکمي رببنيادي ردوغگىيان وجعل کاران اترخي وبخصىص دست انذرکاران بي بي سي افرسي:
جهانآفرٌنتاجهانآفرٌد



چنٌنمرزبانینٌامدپدٌد 


چوخورشٌدبرچرخبنمودتاج
زمٌنشدبهکردارتابندهعاج 



چهگوٌمکهخورشٌدتابانکهبود
کزودرجهانروشناٌیفزود 
ابوالقاسمآنشاهپٌروزبخت



نهادازبرتاجخورشٌدتخت 
زخاوربٌاراستتاباختر



پدٌدآمدازفراوکانزر 
مرااخترخفتهبٌدارگشت



بهمغزاندراندٌشهبسٌارگشت 
بدانستمآمدزمانسخن



کنوننوشودروزگارکهن 
براندٌشهیشهرٌارزمٌن




بخفتمشبیلبپرازآفرٌن 
دلمنچونوراندرآنتٌرهشب



نخفتهگشادهدلوبستهلب 
چناندٌدروشنروانمبهخواب
کهرخشندهشمعیبرآمدزآب 





همهرویگٌتیشبالژورد
ازآنشمعگشتیچوٌاقوتزرد 



درودشتبرساندٌباشدی
ٌکیتختپٌروزهپٌداشدی 



نشستهبروشهرٌاریچوماه
ٌکیتاجبرسربهجایکاله 



ردهبرکشٌدهسپاهشدومٌل
بهدستچپشهفتصدژندهپٌل 
ٌکیپاکدستورپٌششبهپای



بدادوبدٌنشاهرارهنمای 


مراخٌرهگشتیسرازفرشاه
وزانژندهپٌالنوچندانسپاه 



چوآنچهرهیخسرویدٌدمی

ازاننامدارانبپرسٌدمی 



کهاٌنچرخوماهستٌاتاجوگاه
ستارستپٌشاندرشٌاسپاه 



ٌکیگفتکاٌنشاهروماستوهند
زقنوجتاپٌشدرٌایسند 



بهاٌرانوتورانورابندهاند

بهرایوبهفرماناوزندهاند 




بٌاراسترویزمٌنرابهداد
بپردختازانتاجبرسرنهاد 
جهاندارمحمودشاهبزرگ



بهآبشخورآردهمیمٌشوگرگ 
زکشمٌرتاپٌشدرٌایچٌن



بروشهرٌارانکنندآفرٌن 
چوکودکلبازشٌرمادربشست



زگهوارهمحمودگوٌدنخست 
نپٌچدکسیسرزفرماناوی



نٌاردگذشتنزپٌماناوی 
تونٌزآفرٌنکنکهگوٌندهای




بدونامجاوٌدجوٌندهای 



چوبٌدارگشتمبجستمزجای
چهماٌهشبتٌرهبودمبهپای 



برآنشهرٌارآفرٌنخواندم
نبودمدرمجانبرافشاندم 



بهدلگفتماٌنخوابراپاسخاست
کهآوازاوبرجهانفرخاست 
برآنآفرٌنکوکندآفرٌن



برآنبختبٌداروفرخزمٌن 


زفرشجهانشدچوباغبهار
هواپرزابروزمٌنپرنگار 
ازابراندرآمدبههنگامنم



جهانشدبهکردارباغارم 
بهاٌرانهمهخوبیازداداوست



کجاهستمردمهمهٌاداوست 
بهبزماندرونآسمانسخاست



بهرزماندرونتٌزچنگاژدهاست 
بهتنژندهپٌلوبهجانجبرئٌل



بهکفابربهمنبهدلرودنٌل 
سربختبدخواهباخشماوی



چودٌنارخوارستبرچشماوی 
نهکندآوریگٌردازباجوگنج



نهدلتٌرهداردزرزموزرنج 
هرآنکسکهداردزپروردگان



ازآزادوازنٌکدلبردگان 
شهنشاهراسربهسردوستوار




بهفرمانببستهکمراستوار 
نخستٌنبرادرشکهتربهسال



کهدرمردمیکسنداردهمال 
زگٌتیپرستندهیفرونصر

زٌدشاددرساٌهیشاهعصر 






کسیکشپدرناصرالدٌنبود
سرتختاوتاجپروٌنبود 



ودٌگردالورسپهدارطوس
کهدرجنگبرشٌرداردفسوس 



ببخشددرمهرچهٌابدزدهر
همیآفرٌنٌابدازدهربهر 
بهٌزدانبودخلقرارهنمای



سرشاهخواهدکهباشدبهجای 
جهانبیسروتاجخسرومباد




همٌشهبمانادجاوٌدوشاد 


همٌشهتنآبادباتاجوتخت
زدردوغمآزادوپٌروزبخت 
کنونبازگردمبهآغازکار 



سوینامهینامورشهرٌار .




شاهنامهفردوسیمجموعهایازداستانهایملیوتارٌخباستانیپادشاهانقدٌموپهلوانانبزرگ
سرزمٌنماستکهکارهایپهلوانیآنهاراهمراهبافتحوظفرومردانگیوشجاعتودٌنداری

توصٌفمیکند.فردوسیپسازآنکهتماموقتخودراصرفساختنچنٌناثرگرانبهاٌیکرد،در
پاٌانآنرابهسلطانمحمودغزنویعرضهداشت،تاشاٌدازسلطانمحمودصلهوپاداشیدرٌافت
نماٌدوباعثوالٌتخودشود .سلطانمحمودهمنخستوعدهدادکهشصتهزاردٌناربهعنوانپاداش
وجاٌزهبهفردوسیبپردازد.ولیاندکیبعدازتصمٌمخودمنصرفگردٌدوفردوسیوفردوسًازٌن
تصمٌمسلطانمحمودرنجٌدهخاطرشدوازغزنیکهپاٌتختغزنوٌانبودبٌرونآمدومدتیرادرسفر
بسربردوسپسبهزادگاهخودبازگشت .
اگرمرگداداستبیدادچٌست 

زمرگاٌنهمهبانگوفرٌادچٌست 
ازاٌنرازجانتوآگاهنٌست 
وزٌنپردهاندر،توراراهنٌست 
همهتادرآز،رفتهفراز 
بهکسدرنشد،اٌندرآزباز 
بهرفتناگربهترآٌدتجای 
گرآرامگٌریبهدٌگرسرای 
نخستٌنبهدل،مرگبستاٌدی 
دلٌروجوانخاکنپساودی 
...دراٌنجایرفتنبهجایدرنگ 
براسبقضاگرکشدمرگتنگ 
چناندانکهداداستوبیدادنٌست 

چودادآمدستجایفرٌادنٌست 
جوانیوپٌریبهنزداجل 
ٌکیدانچودٌنرانخواهیخلل 
گرآگندهای 


دلازگنجاٌمان
توراخامشیبه،کهتوبندهای ...

د رحدودٌکهزارسالپٌشازامروزدرخراسانکودکیپابعرصهوجودگذاشتکهدرتقدٌروقسمتویرقمزدهشده
بودتانامخودوملتخوٌشرادرجهانجاوٌدانگرداندوافتخاراتملتکهنسالخودرازندهکندوخودواثرشاز
نامدارانوبرجستهگانجهانبحسابآٌند.آنکودکابوالقاسمحسنفرزنداسحقشرفشاهوتخلصاش"فردوسی"و
آناثرجاوٌدانوفناناپذٌرحماسهملیخراسانٌانشاهنامهاستکهشاهکارشعروادبدریدرجهانبشمارمیآٌد.
فردوسیعلوممتداولعصررادرنزدعلمایروستایطوسبٌاموختوبعدازتحصٌلوسواددردانشهایمختلف
عصروزمانشبهتحقٌقوتدبٌرپرداخت.چونشخصمتفکروتٌزهوشبودبعدازمطالعههرنوعآثاربهتفکرمی

پرداخت.قبلازفردوسیبسٌاریازشاعراندٌگرتٌزبهسراٌششاهنامهپرداختهبودندکهازجملهٌکیآندقٌقیبلخی
بودکهآنرابهآخررساندهنتوانستوکشتهشد.فردوسیدنبالهکاراوراادامهدادوازجملههزاربٌتآنرادرشاهنامه
آوردوازاوبهسپاسواحترامٌادکرده،فردوسیبرایاتمامشاهنامهبهجمعآوریاسنادوماخذپرداختوٌکیاز
ماخذبسٌارمعتبرآنشاهنامهابومنصوریاستکهقسمتبزرگداستانهاراازآنگرفتهوبهنظمدرآوردهاست.
فردوسیبکمکموبدانودهقانانزردشتیازمتنهایپهلویهماستفادهکردهوازماخذهایعربی،پهلویدریکهدر
آنتارٌخگذشتهآرٌاٌیهانوشتهشدهبودنٌزاستفادهکردهاست.شهنامهدارایسهبخشاست.قسمتاولانشامل
افسانههایحماسیدهپادشاهنخستٌنوابستهبدورانپٌشداٌاناست.قسمتدومآنداستانقهرمانیهایرستماستو
قسمتسومشاهنامهمربوطبدورانساسانٌانوحوادثتارٌخیاستٌالیاعرابمیباشد.همچناندرشاهنامهفردوسی
تاثٌراندٌشههایجنبش"شعوبٌه"نٌزبخوبیهوٌدااست .
اَالایبرآوردهچرخبلند
چهداریبهپٌریمرا مستمند
چوبودمجوانبرترمداشتی
بهپٌریمراخواربگذاشتی
بهجای عنانمعصادادسال
پراکندهشدمالوبرگشتحال .
فردوسیراباٌدپٌشروکسانیدانستکهبهآرٌنزمٌنروحتازهدادهوعظمتتمدنباستانیمارابهجهانٌاننشانداده
است.بصورتکلیآٌدههایاساسیشاهنامهفردوسیپاسداریازعدالت،بلندهمتی،شرافتمند،بودن،برضدستم
قٌامکردن،مٌهنپرستی،جانبداریاززحمتکشانوعدالتخواهیشاهانوعٌرهمیباشد.کهدرسٌماوکرکترهای
مثبتیچون :
مزدک.زردشت.فرٌدون.کاوه.رستم.سٌاوش.اسفندٌار.رودابه.کتاٌون.تهمٌنه .
وسٌماهای:منفیچونارجاسب،سودابه،افراسٌاب،ضحاکوغٌرهتمثٌلٌافتهاست.فردوسیمدتتقرٌبآسًتا
سًوپنجسالباالیشاهنامهکارکردوزحمتکشٌدوبعدازتمامآنرابرایسلطانمحمودغزنویکهدربارشمملواز
شاعران،علماودانشمندانبودپٌشکشنمودکهمتاسفانهازطرفسلطانمحمودنواختهنشد.بعدآکهسلطانازارزش
شاهنامهوفردوسیآگاهمیشودبهندٌمانخوددستورمٌدهدکهفورآاسپانرازروسٌموطالیسرخبارنمودهتقدٌم
شاعرنماٌندوشاعردلآزردهرابحضورشحاضرنماٌند.مطابقهداٌتسلطانندٌمانوقتیازدردهداخلآنمٌشود
وسراغفردوسیرامٌگٌرندکهمتاسفانهمیبٌنندازدردٌگردهمردمجنازهشاعربزرگرابدوشگرفتهبرایتدفٌن
بهدٌارخاموشانمیبرند.شاهنامهفردوسیکتابیاستدرادبٌاتدریمنحصربفرد.فردوسیچنانکاخرفٌعآسٌب
ناپذٌر"شاهنامه"رابنٌانگذاشتهکهتاجهاناستپاٌندهوجاوٌدانخواهدبود.چنانکهخودویگفتهاست :
بناهایآبادگرددخرابزبارانوازتابشآفتاب 
پسیافگندمازنظمکاخبلندکهازبادوباراننٌاٌدگزند 
نمٌرمازٌنپسکهمنزندهامکهتخمسخنراپراگندهام .

چراشاهنامهموردپسندسلطانمحمودواقعنشد؟،درستمعلومنٌست.بعضًگفتهاندکهبهسبببدگوئًحسودان،
فردوسًنزدمحمودبهبددٌنًمتهمگشتهبودوازاٌنروسلطانباوبًاعتنائًکرد.ظاهراًبعضًازشاعراندربار
سلطانمحمودکهبرلطفطبعوتبحرفردوسًحسدمًبردندخاطرسلطانرامشوبکردهوداستانهايشاهنامهو
پهلوانانقدٌمرادرنظرويپستوناچٌزجلوهدادهبودند.فردوسًازسلطانرنجٌدهوٌکچنددرشهرهائًچون
هرات،ريوطبرستانمتواريبودوازشهريبهشهردٌگرمٌرفتتاآنکهسرانجامدرزادگاهخودطوسدرگذشت.
تارٌخوفاتشرابعضًچهارصدوٌازدهوبرخًچهارصدوشانزدههجريقمرينوشتهاند .
گوٌندکهچندسالبعد،محمودرابمناسبتًازفردوسًٌادآمدوازرفتاريکهباآنشاعرآزادهکردهبودپشٌمانگردٌد
ودرصدددلجوئًازاوبرآمدوفرماندادتامالًهنگفتبراياوازغزنٌنگسٌلدارندوازاودلجوئًکنند.اما
چنانکهتذکرهنوٌساننوشتهاند،روزيکههدٌهسلطانراازغزنٌنبهطوسمًآوردند،جنازهشاعرراازطوس
بٌرونمًبردند،ازويجزدخترينماندهبود،زٌراپسرشهمدرحٌاتپدروفاتٌافتهبودواستادراازمرگخود
پرٌشانواندوهگٌنساختهبود .
فردوسیمًگوٌد :
تواٌنرادروغو فسانهمدان
بهٌکسانروشدرزمانهمدان
ازاوهرچهاندرخوردباخرد
دگربررهرمزمعنیبرد .
نخستٌنکتاب نثر پارسیکهبهعنوانٌکاثرمستقلعرضه شد،شاهنامهایمنثوربود .اٌنکتاببهدلٌلآنکهبه
دستوروسرماٌه" ابومنصور"فراهمآمد،به"شاهنامهابومنصوری"شهرتداردوتارٌخگذشته بهحسابمیآٌد .اصل
اٌنکتابازمٌانرفتهوتنهامقدمهآنکهحدودپانزده صفحهمیشوددربعضینسخههایخطیشاهنامهموجوداست .
عالوهبراٌن شاهنامهٌ،کشاهنامهمنثوردٌگربهنامشاهنامهابوالموٌدبلخیوجودداشتهکهگوٌا قبلازشاهنامه
ابومنصوریتألٌفٌافتهاست .پسازاٌندورهدرقرنچهارمشاعریبهنام دقٌقی بلخًکاربهنظمدرآوردنرا
شروعکرد .دقٌقیبلخًدرجوانیبهشاعریپرداخت .اوبرخیازامٌرانچغانیوسامانیرامدحگفتوازآنها
جواٌزگرانبها درٌافتکرد .دقٌقیظاهراًبهدستور نوحبنمنصورسامانی مأمورٌتٌافتتا شاهنامهیابومنصوریرا
کهبهنثربودبهنظمدرآورد .دقٌقی،هزاربٌتبٌشترازاٌنشاهنامهرا نسرودهبودوهنوزجوانبودکهکشتهشد
(حدودسهصدوشصتوهفتٌاسهصدوشصتونو-هـ.ق)وبخشعظٌمیاز داستانهایشاهنامهناسرودهماندهبود .
فردوسیکار ناتماماورادنبالکرد  .
منابعکهازآناستفادهگردٌده:شاهنامهفردوسًچاپکمٌتهدولتًطبعونشرکابلسالشصتوسه.تارنمايفدراسٌون
ترکان،پژوهشهاينوٌسندهدر-اصالت،وطندار،دعوت،مٌهن،صدايافغانستان،وطندار،هماٌون ...

رفقا ،ديستان عزیزتارومای يطىدار ! لطفاً وظرات ،پیشىهادات ،اوتقادات ،مقاله ها ،وًشته ها ،مضامیه ي مطالب
علمی ي تحلیلی خًد را جهتِ وشر به ادرس پًست الکتريویکی سایت بفرستید

admin@vatandar.at
مدیر مسوول  :انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز  :انجنیرنجیب یوسفی
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد



