فشانداز سوسن و گل سیــــــم وزرباد
زهی بادی که رحمت باد بر بـــــــــتــاد
بــداداز نقـــــــش آذر صدنشـــــــــان آب
نمود از سحر مانی صـــــد اثر بــــــــاد
مثال چشـــم آدم شـــد مـــگـــر ابــــــــر؟
دلـیل لطــف عـــیســـی شد مگر بــــــاد؟
کـــه در بـــاریـــد هــردم در چمـــــــن ابر
که جان افزود خوش خوش در شـــجرباد
گل خوشــــــبوی ترسیــــم آورد رنــــــگ
از این غماز صــــــــــبح پـــــرده در باد
برای چشم هر نا اهل گــــــــــــــــــــــویی
عروس باغ را شد جلوه گر بــــــــــــــــاد
عجب چون صبح خوشتر میبرد خـــواب
چرا افگنده خود را درسحر بــــــــــــــاد؟
رابعه داستان زندگى دختر كعب ،از پادشاهان بلخ و سیستان و قندهار و بست است .رابعه بلخي ،نخستین زن شاعر
پارسی گوی عارف است او معاصر رودكي ،در خراسان بود .رابعه داستان زني است كه در یك مثلث مردانه پدر ،برادر
و معشوق اسیر مي شود.

عطار نیشابوري شرح را در  ۸۲۴بیت شعر در الهي نامه خود آورده است .روایت عطار به بخشي از زندگي رابعه بعد
از دوران مرگ پدرش تا مرگ تراژیك خود رابعه مي پردازد .داستان زندگى یگانه دختر امیر بلخ این چنین آغاز میشود:
رابعه یگانه دختر پادشاه بلخ بود .چنان لطیف و زیبا بود كه قرار از دلها مي ربود و چشمان سیاه جادوگرش با تیر مژگان
در دلها مي نشست .جانها نثار لبان مرجاني و دندانهاي مروارید گونش مي گشت .جمال ظاهر و لطف ذوق به هم آمیخته و
او را دلبري بي همتا ساخته بود .رابعه چنان خوش زبان بود كه شعرش از شیریني لب حكایت مي كرد .پدر نیز چنان دل
بدو بسته بود كه آني از خیالش منصرف نمي شد و فكر آیندﮤ دختر پیوسته رنجورش مي داشت  .چون مرگش فرار رسید،
پسر خود حارث را پیش خواند و دلبند خویش را بدو سپرد و گفت« :چه شهریاراني كه این ُدر گرانمایه را از من خواستند
و من هیچكس را الیق او نشناختم ,اما تو چون كسي را شایستـﮥ او یافتي خود داني تا به هرراهي كه مي داني روزگارش
را خرم سازي«.
پسر گفته هاي پدر را پذیرفت و پس از او بر تخت شاهي نشست و خواهر را چون جان گرامي داشت.
اما روزگار بازي دیگري پیش آورد....روزي حارث به مناسبت جلوس به تخت شاهي جشني خجسته برپا ساخت .بساط
عیش در باغ باشكوهي گسترده شد كه از صفا و پاكي چون بهشت برین بود .سبزﮤ بهاري حكایت از شور جواني مي كرد
و غنچـﮥ گل به دست باد دامن مي درید.
آب روشن و صاف از نهر پوشیده از گل مي گذشت و از ادب سر بر نمي آورد تا بر بساط جشن نگهي افكند .تخت شاه
بر ایوان بلندي قرار گرفته و حارث چون خورشیدي بر آن نشسته بود .چاكران و كهتران چون رشته هاي مروارید
دورادور وي را گرفته و كمر خدمت بر میان بسته بودند .همه نیكو روي و بلندقامت ,همه سرافراز و دالوراما از میان
همـﮥ آنها جواني دالرا و خوش اندام ,چون ماه در میان ستارگان ميدرخشید و بیننده را به تحسین وا مي داشت؛او نگهبان
گنجهاي شاه و برده وغالم حارث بود او -بكتاش -نام داشت  .بزرگان و شریفان براي تهنیت شاه در جشن حضور یافتند
و از شادي و سرور سرمست گشتند و چون رابعه از شكوه جشن خبر یافت به بام قصر آمد تا از نزدیك آن همه شادي و
شكوه را به چشم ببیند.
از هر سو نظاره كرد .ناگهان نگاهش به بكتاش افتاد كه به ساقي گري در برابر شاه ایستاده بود و جلوه گري مي كرد؛ گاه
با چهره اي گلگون از مستي مي گساري مي كرد و گاه رباب مي نواخت ,گاه چون بلبل نغمـﮥخوش سرمي داد  .رابعه كه
بكتاش را به آن دلفروزي دید ,آتشي از عشق به جانش افتاد و سراپایش را فرا گرفت .از آن پس خواب شب و آرام روز
از او رخت بربست و طوفاني سهمگین در وجودش پدید آمد.
دیدگانش چون ابر مي گریست و دلش چون شمع مي گذاخت .
پس از یك سال ,رنج و اندوه چنان ناتوانش كرد كه او را یكباره از پا در آورد و بر بستر بیماریش افكند .برادر بر بالینش
طبیب آورد تا دردش را درمان كند ,اما چه سود؟
رابعه دایه اي داشت دلسوز و غمخوار و زیرك و كاردان .با حیله و چاره گري و نرمي و گرمي پردﮤ شرم را از چهرﮤ او
برافكند و قفل دهانش را گشاد تا سرانجام دختر داستان عشق خود را به غالم ,بر دایه آشكار كرد.
رابعه از دایه خواست كه برخیزد و سوي دلبر بشتابد و این داستان را با او در میان بگذارد ،طوریکه كه رازش بركس
فاش نشود ،و خود برخاست و نامه اي نوشت.

پس از نوشتن ،چهرﮤ خویش را بر آن نقش كرد و بسوي محبوب فرستاد.
و سرانجام دایه بكتاش را از این عشق آگاه مي كند  .بكتاش چون نامه را دید از آن لطف طبع و نقش زیبا در عجب ماند و
چنان یكباره دل بدو سپرد كه گوئي سالها آشناي او بوده است .بكتاش شیفته روي ندیده یار مي شود .نامه هاي شاعرانه
دختر به بكتاش بر شدت عشق وي مي افزاید.
پیغام مهرآمیزي فرستاد و عشق را با عشق پاسخ داد .چون رابعه از زبان دایه به عشق محبوب پي برد دلشاد گشت و اشك
شادي از دیده روان ساخت .از آن پس روز و شب با طبع روان غزلها مي ساخت و به سوي دلبر مي فرستاد .بكتاش هم
پس از خواندن هر شعر عاشق تر و دلداده تر مي شد.
مدتها گذشت .روزي بكتاش رابعه را در محلي دید و شناخت و همان دم به دامنش آویخت .اما بجاي آنكه از دلبر نرمي و
دلدادگي ببیند باخشونت و سردي روبرو گشت .چنان از كار او برآشفت و از گستاخیش روي درهم كشید كه با سختي او را
از خود راند و پاسخي جز مالمت نداد.
بكتاش نا امید برجاي ماند و گفت :اي بت دلفروز ,این چه ماجرایی است كه در نهان برای من شعر مي فرستي و دیوانه ام
مي كني و اكنون روي مي پوشي و چون بیگانگان از خودمي رانیم؟
رابعه پاسخ داد كه :از این راز آگاه نیستي و نمي داني كه آتشي كه در دلم زبانه مي كشد و هستیم را خاكستر مي كند چه
گرانبهاست .چیزي نیست كه با جسم خاكي سرو كار داشته باشد .جان غمدیدﮤ من طالب هوسهاي پست و شهواني نیست.
ترا همین بس كه بهانـﮥ این عشق سوزان و محرم اسرارم باشي ,دست از دامنم بردار كه با این كار چون بیگانگان از
آستانه ام دور شوي .رابعه پس از این سخن رفت و غالم را شیفته تر از پیش بر جاي گذاشت و خود همچنان به شعر
گفتن پرداخت و آتش درون را با طبع چون آب تسكین داد  .حارث ،حاكمى دیكتاتورمآب و مقتدر بود و به عنوان برادر و
فرمانروا سرنوشت دیگرى براى او مدنظر دارد.
روزي دختر عاشق تنها میان چمن ها مي گشت و شعر میخواند...مضمون اشعارش نیز بکتاش بود .ولی ناگهان دریافت كه
برادر شعرش را مي شنودو كلمـﮥ «ترك یغما» را به «سرخ سقا» یعني سقاي سرخ رویي كه هر روز سبوئي آب برایش
مي آورد ,تبدیل كرد .اما برادر از آن پس به خواهر بدگمان شد .از این واقعه ماهي گذشت و دشمني بر ملك حارث حمله
ورگشت و سپاهي بي شمار بر او تاخت .حارث سپاه را به سویي جمع آورد و خود چون شیر بر دشمن حمله كرد .از
سوي دیگر بكتاش با دو دست شمشیر مي زد و دالوریها مي نمود .سرانجام چشم زخمي به او رسید و سرش از ضربت
شمشیر دشمن زخم برداشت.
اما همینكه نزدیك بود گرفتار شود ,شخص رو بسته سالح پوشیده اي سواره پیش صف در آمد و چنان خروشي برآورد كه
از فریاد او ترس در دلها جاي گرفت .سوار بر دشمن زد و سرها به خاك افكند و بسوي بكتاش رفت او را گرفت و به
میان صف سپاه برد و به دیگران سپرد و خود چون برق ناپدید گشت هیچكس از حال او آگاه نشد و ندانست كه كیست .این
سپاهي دالور رابعه بود كه جان بكتاش را نجات بخشید .اما به محض آنكه ناپدید گشت سپاه دشمن چون دریا به موج آمد و
چون سیل روان گشت و اگر لشكریان شاه بخارا به كمك نمي آمدند دمداري در شهر باقي نمي ماند .حارث پس از این كمك
پیروز به شهر برگشت و چون سوار مرد افكن را طلبید نشاني از اوپیدا نکرد .گوئي فرشته اي بود كه از زمین رخت
بربسته بود.

همینكه شب فرا رسید؛ رابعه كه از جراحت بكتاش دلي سوخته داشت و خواب از چشمش دور گشته بود نامهاي به او
نوشت .نامه مانند مرهم درد بكتاش را تسكین داد و سیل اشك از دیدگانش روان ساخت و به دلدار پیغام فرستاد .چند روزي
گذشت و زخم بكتاش بهبود یافت .رابعه روزي در راهي به رودكي شاعر برخورد .شعرها براي یكدیگر خواندند و سـﺅال
و جوابها كردند .رودكي از طبع لطیف دختر در تعجب ماند و چون از عشقش آگاه گشت راز را دانست و از آنجا به درگاه
شاه بخارا ,كه به كمك حارث شتافته بود ,رسید .از قضا حارث نیز براي عذرخواهي و سپاسگزاري همان روز به دربار
شاه وارد گشت .جشن شاهانه اي بر پا شد و بزرگان و شاعران بار یافتند شاه از رودكي شعر خواست او هم برپا خاست و
چون شعرهاي دختر را به یاد داشت همه را برخواند.
مجلس سخت گرم شد و شاه چنان مجذوب گشت كه نام گویندﮤ شعر را از او پرسید .رودكي هم مست مي و گرم شعر,
بي خبر از عادت حارث ,زبان گشاد و داستان را چنانكه بود بي پرده نقل كرد و گفت شعر از دختر كعب است كه مرغ
دلش در دام غالمي اسیر گشته است چنانكه نه خوردن مي داند و نه خفتن و جز شعر گفتن و غزل سرودن و نهاني براي
معشوق نامه فرستادن كاري ندارد.
راز شعر سوزانش جز این نیست .حارث داستان را شنید و خود را به مستي زد چنانكه گوئي چیزي نشنیده است .اما چون
به شهر خود بازگشت دلش از خشم مي جوشید و در پي بهانه اي مي گشت تا خون خواهر را فرو ریزد و ننگ را از
دامان خود بشوید .بكتاش نامه هاي آن ماه را كه سراپا از سوز درون حكایت مي كرد یكجا جمع كرده و چون گنج گرانبها
در محلي جاي داده بود.
رفیقي داشت ناپاك كه به گمان گوهر سرش را گشاد و چون آن نامه ها را بر خواند همه را نزد شاه برد .حارث یكباره از
جا در رفت .آتش خشم سراسر وجودش را چنان فرا گرفت كه در همان دم كمر قتل خواهر بربست .ابتدا بكتاش را به
چاهي انداخت سپس نقشـﮥ قتل خواهر را كشید.
دستور داد تا رابعه را در حمامي ببرند و شاهرگهاي دست وي را بزنند و در رابا سنگ و آهن محكم ببندنند .دختر
فریادها كشید و آتش به جانش افتاد؛آهسته خون از بد نش مي رفت و دورش را فرا مي گرفت ،دختر شاعر انگشت در
خون فرو مي برد و غزل هاي پرسوز بر دیوار نقش مي كرد.
همچنان كه دیوار با خون رنگین مي شد چهره اش بي رنگ مي گشت و هنگامي كه در گرمابه دیواري نانوشته نماند در
تنش نیز خوني باقي نماند .دیوار از شعر پر شد و آن ماه پیكر چون پاره اي از دیوار بر جاي خشك شد و جان شیرینش
میان خون و عشق و آتش و اشك از تن برآمد.
روز بعد در گرمابه را گشودند و آن دلفروز را از پاي تا فرق غرق در خون دیدند .پیكرش را شستند و در خاك نهفتند و
سراسر دیوار گرمابه را از شعر جگرسوز پر یافتند  .پس از مدتي بكتاش فرصت فرار مي یابد ،و شبانگاه به خانـﮥ حارث
آمده و سرش را از تن جدا می کند؛ و هم آنگاه به سر قبر معشوقه حاضر مي شود و با فرو بردن شمشیر در شكم به زنده
گي خود پایان مي دهد.
رابعه با خون خویش عاطفه وعشق خود را ثبت دیوار تاریخ نمود و معشوق او بکتاش مردانه وار انتقام قتل عشق خود را
گرفت و معشوقه عزیز خود را حتی در سفر وادی جاودنگی تنها نگذاشت و جان وتن به پایش فدا نمود  ...از رابعه هفت
غزل و چهار دوبیتي و دو بیت مفرد باقي مانده كه مجموعا ً پنجاه و پنج بیت است ...پدر رابعه نظر به لیاقتش بر او لقب

(زین العرب) گذاشته بود .رابعه تخلص نداشت  ،اما محمد عوفی در (لباب االلباب ) می گوید او را(مگس روهین) می
خواندند  ،زیرا وقتی قطعه ذیل را سروده بود:

خبر دهند که بارید بر سر ایوب
ز آسمان ملخان و سر همه زرین
اگر بباره از ین ملخ بر او از صبر ؟!
سزد که بارد بر من یکی مگس روهین.
یکی دیگرازغز لها ی ر ا بعه بلخی :
اال ای باد شبگیری پیام من به دلبر بر
بگو آن ماه خوبان را که جان با دل برابر بر
به قهر از من فگندی دل بیک دیدار مهرویا
چنان چون حیدر کرار در ان حصن خیبر بر
تو چون ماهی و من ماهی همی سوزم بتابد بر
غم عشقت نه بس باشد جفا بنها دی از بربر
تنم چون چنبری گشته بدان امید تا روزی
ززلفت برفتد ناگه یکی حلقه به چنبر بر
ستمگر گشته معشوقم همه غم زین قبول دارم
که هرگز سود نکند کس بمعشوق ستمگر بر
اگر خواهی که خوبانرا بروری خود به عجز آری
یکی رخسار خوبت را بدان خوبان برابر بر
ایا موذ ن بکار و حا ل عا شق گر خبر داری
سحر گاها ن نگاه کن تو بدان اهلل اکبر بر
مدارای (بنت کعب) اندوه که یار از تو جدا ماند .

نسخه هاي ذیلل شلاهنامه تاحلدودي ملورد تاهیلد اسلت :تلالش حملد

مسلتوفی در

تصحیح شاهنامه در قرن هشتم و شاهنام ٔه بایسنغری در قلرن نهلم هجلری ،اوللین

تصحیح شاهنامه در کلکته صورت گرفت و بار اول به شکل ناقص در  ۹۹۱۱شمسی (توسلط ملاثیو لمسلدن) و بلار دوم بله
طللور کامللل در ( ۹۲۱۴بل ه تصللحیح ترنللر ماکللان انگلیسللی) منتشللر شللد .از مصللححین بعللدی شللاهنامه میتللوان از ژول مللول
فرانسوی ،وولرس و الندوئر هالندی ،ی .ا .برتلس روس ،نام برد.
افسانه وجعل ودروغ هاي فراواني را دربار ٔه شاهنامه وفردوسي گفته اند .بي پایه بودن بیشتر این افسانه ها به آساني با
بهره گیري از بن مایه هاي تاریخي یا با بهره گیري از سروده هاي شاهنامه روشن میشود.
ازجمله ي این دروغ بافي ها یکي هم :

بسی رنج بردم در این سال سی

عَجَم زنده کردم بدین پارسی

در نسخههای کهن تر شاهنامه این بیت چنین آمدهاست:
من این نامه فرخ گرفتم به فال

بسی رنج بردم به بسیار سال.

بزرگ نمایي وبزرگ سازي دیگري میتوان از ایران نام برد ودرنسخه هاي جعل شده شاهنامه این نام زیاد گنجانیده شده
است وباري درجاي خوانده بودم  :هرکه تاریخ را بخواند هیچ ارتباطی بین آریا و ایران و تمدن با شکوه سومریان پیدا نمی
کند اگر هم پیدا کنند نمی تواند بگوید چون مردم بدوی آریایی با امدن به این فالت که متعلق به هیچ کس نیست تمدن های
با شکوه سومری را مورد حمله و تاخت قرار دادند که متاسفانه ایرانی هاي به ظاهر روشن فکر به صورت عمدی این
واقعه را پنهان می کنند و درسطري تاریخ وادبیات منطقه هرچه که خوب است می گویند از ایران است  ،خوب است که
بشر تمام وقایع را ثبت می کند اگر هم نمی کرد حتما می گفتند ادیسون و دانشمندان بزرگ جهان ایرانی هستند.
روزنامه اطالعات درمقاله ي مینویسد:
تا اوایل قرن بیستم ،مردم جهان ایران را با نام رسمی" پارس یا پرشین" می شناختند ،اما در دوران سلطنت رضاشاه حلقه
ای از روشنفکران باستان گرا مانند سعید نفیسی،محمد علی فروغی و سید حسن تقی زاده با حمایت مستقیم رضاشاه گردهم
آمدند که نام کشوررا رسما به "ایران" تغییر داده وبه این منظور اقداماتی انجام دادند" .. .سعید نفیسی" از مشاوران نزدیک
رضاشاه به وی پیشنهاد کرد نام کشور رسما به "ایران" تغییر یابد ،این پیشنهاد در آذر ماه  3131شمسی رنگ واقعیت به
خود گرفت.
حتا دربسا موارد زنده گى  ،از جهات گوناگون  ،سال تولد ،سال مرگ ،مقدار سن ،محل تحصیل ،چگونگى تحصیل،
رشتههاى تحصیلى ،نام و هویت استادان ،و تهیه ي شاهنامه وحضورفردوسي به دربار غزنه ...یا مجهولند و یا اختالف
جدي بین پژوهشگران وجودداشته و آنها را در غبارى از ابهام فرو برده است .په رسد به اینکه تعدادي کورذهنانه اختالف
سلطان غزنه وفردوسي رارنگ وبوي مذهبي داده وفردوسي راشیعه معرفي نموده اند.
حسن راشدي درمورد دست برد وجعل نگاري تعداد دانشمندان بي دانش ودروغ پردازایراني مینویسد :آرتیرماالرال بورادا
گتیریریك بنا به نوشته مجله فردوسی ،چندی است فریدون جنیدی فردوسی شناس وشاهنامه پژوه .باصطالح انقالبی در
شاهنامه پدید آورده است .وی تصمیم گرفته است اشتباهات فردوسی را در سرودن شاهنامه با  ۰۱هزار بیت ،اصالح کرده

و  ۰۱هزار بیت از  ۰۱هزار بیت این سروده را که شامل مدح سلطان محمود غزنوی و دیگر ابیات کم مایه است را دور
ریزد و شاهنامه ایی در شان و شوکت حکیم طوس ارائه دهد.
بنا به اعتقاد فریدون جنیدی  ۰۱هزار بیتی که ایشان از شاهنامه برداشته است نمی تواند سروده حکیم ابوالقاسم فردوسی
باشد و به احتمال زیاد توسط “مودود ”نوه سلطان محمود و جهت تعریف و تمجید از پدر بزرگش به شاهنامه افزوده شده
است ؛ الکن ادعای استاد بزرگ آقای فریدون جنیدی را حتی شاگردانش ( که آنها نیز شاگردانی را تربیت کرده اند ) هم
قبول ندارند ،چرا که معتقد هستند در هیچ منبع ادبی -تاریخی دخ قرن گذشته بعد از فردوسی و توسط هیچ شاعر و محققی
از اینکه فردوسی در سرودن شاهنامه  ۰۱هزار بیت و یا حتی کمتر از  ۰۱هزار بیت شعر گفته باشد اشاره ای نشده است
.
شاگردان جنیدی که فردوسی پرستان و شاهنامه دوستان قهاری هم هستند از اینکه چه در منابع ده قرن گذشته و از
نزدیکترین زمان به فردوسی ،تا فردوسی پژوهان سرشناس متاخر غرب چون ژول مول ،ژول شامپیون ،کنت لولوف،
وولف ،آته ،لیدن ،روکرت ،ادوارد براون ،و بسیاری دیگر از فردوسی شناسان داخلی و خارجی هرگز شبهه ای در ۰۱
هزار بیت بودن شاهنامه نداشته اند ،کار استاد خودرا خطای بزرگ ادبی دانسته و اشتباه ایشان را موجب خوشحالی
باصطالح پان ترکها ،پان عربها ،و پان کردها می دانند...
البته طبیعی است شاهنامه پرستان ،شوونیسم فارس و باستانگرایانی از این دست که مقام فردوسی را تا بلندترین مرتبه
ممکن و تا درجه عاری از خطا و تمایالت انسانی می رسانند هرگز انتظار ندارند چنین موجود عاري از خطا و لغزش
مدح چنین ”چاپلوسانه ”اي از سلطان محمود غزنوی نماید !
 ...از فردوسی گرفته تا عنصری ،عسجدی ،منوچهری دامغانی ،فرخی سیستانی ،مسعود سعد سلمان ،سنایی غزنوی،
انوری ابیوردی ،جمال الدین اصفهانی ،اثیرالدین اخسیکتی ،امیر خسروی ،سعدی و حافظ شیرازی ،فخرالدین عراقی و
دیگر پارسی سرایان ،همه و همه مداح سالطین ترک و مغول بودند .
در اشعار شعرایی که قبل از فردوسی شعر سروده اند از قبیل عباس مروزی  ،ابوشکور بلخی و حتی رودکی سمرقندی کم
و بیش لفظ عربی به کار رفته  ،لیکن این فردوسلی اسلت کله کوشلید حتلی المقلدور بله زبلان سلره ی ملادری سلخن بگویلد و
زبان پارسی دری را از تسلط زبان تازی آزاد سازد  ،او با اکراه و ندرتا ً در اشعارش از الفاظ بیگانه و واژه های نامأنوس
استفاده کرده است  .دومین خدمت بزرگ فردوسی احیای تاریخ  ،فرهنگ  ،آداب و رسوم ملی است که بله تلدریج بله دسلت
فراموشی سپرده شده بود  ،برای همین خدمت صادقانه و شرافت مندانه است که از آن روزگلار تلا بله املروز افتخلاربزرگ
محسوب میگردد .فردوسی یک اثر مهم حماسی و قهرمانانه را بله نظلم درآورده اسلت و نلام او را شلاهنامه نهلاده اسلت و
در این اثر از جنگ و آشتی  ،از لشکر کشی و میدان نبرد و زورآزمایی و پهلوانی و دفاع از حدود و ثغور و شلئون ملیهن
سخن ساز کرده و برای ایجاد و آفریدن یک چنین داستانی چهار شرط جدی الزم بوده است که شلاعر توانلای ملا هلر چهلار
را رعایت نموده است .
غزنی والیت مشهور در زابلستان و پایتخت غزنویان بود که در جنلوب غلرب پایتخلت بلین شلاه راه عملومی کابلل  -قنلدهار
قرار دارد.این والیت دارای اماکن زیاد تاریخی است که می توان از تپه سردار،قصر سلطان مسعود،باال حصلار غزنلی،دو
منار نیمه تخریب شده،مقبره سنایی،بهلول صاحب،سبکتگین،مقبره سلطان محمود و بند سلطان نلام بلرد .والیلت غزنلی یکلی

از والیللت هللای باسللتانی مللی باشللد و از نگللاه فرهنللگ و ادبیللات یکللی از مراکللز مهللم بللوده کلله از سللالیان دراز تللا امللروز از
فرهنلللللللگ اصلللللللیل و پرغنلللللللای علملللللللی و ادبلللللللی برخلللللللوردار ملللللللی ب اشلللللللد .در طلللللللی دوران هلللللللای تلللللللاریخ صلللللللدها
شاعر،نویسنده،پ ژوهشگر،هنرمند،عالم و قهرمان در آن می زیسته اند که در غنا مندی فرهنگ و افتخارات ملی نقش مهملی
بازی نموده اند .خرابه های غزنی قدیم یعنلی پایتخلت سلسلله ی غزنویلان در شلمال شلرقی ایلن شلهر بله فاصلله ی پنجهلزار
متری از آن قرار دارد .این شهر دانشمندان فراوانی را در داملن خلود پرورانیلد کله از جملله ی مهمتلرین آنهلا ملی تلوان بله
ابوالفضل بیهقی،حکیم سنایی غزنوی،عنصری ،منوچهری،مسعود سعد سلمان ،علی بن عثمان هجویری،ابو ریحلان بیرونلی
و بسیاری بزرگان دیگر اشاره نمود.
سلطان محمود غزنوي ،سومین شاه سلسلهي غزنویان از سال (سه صدوهشتادوهفت ق) پس از شكست دادن برادرش
اسماعیل ،حكومت را به دست گرفت و با غلبه بر امیران صفاري ،ساماني ،آل بویه ،آل زیار و خوارزمشاهیان بر شمال و
ایران آن روز استیال یافت .سلطان محمود غزنوي به تدریج سرزمینهاي بیشتري را ضمیمهي قلمرو خود نمود .او
شرق
ِ
دوازده بار به سرزمین هندوستان لشكركشي كرد اما سرانجام پس ازسي وچهار سال سلطنت ،در غزنین درگذشت .سلطان
محمود غزنوي ،اولین پادشاه مستقل و بزرگترین فرد خاندان غزنوي است كه به دلیري و بيباكي و كثرت فتوحات و
شكوه دربار در تاریخ  ،بسیار مشهور شده است .غزوات وي در هند و ایران وغنائمي كه از آن جا آورده ،اجتماع علما و
شعرا در دستگاه او و اشعار و كتبي كه به نام او ترتیب یافته بود ،نام سلطان محمود غزنوي را در اطراف عالم ،معروف
مروزي و غضایري رازي و نیز
روزي ،كسایي َ
سجدي َم َ
كرده است .افرادي همانند عُنصري بلخيَ ،فرُّ خي سیستانيَ ،ع َ
فردوسي طوسي از شاعران دربار او بودند .همچنین از علماي دستگاه محمودي ،هیچ كس جلیل القدرتر از ابوریحان
بیروني نیست.
سلطان محمود غزنوي به تدریج سرزمینهاي بیشتري را ضمیمهي قلمرو خود نمود .او دوازده بار به سرزمین هندوستان
لشكركشي كرد اما سرانجام پس از سي وچهارسال سلطنت ،در غزنین درگذشت.
آورده اند روزی سلطان محمود غزنوی پادشاه ایران با تعدادی از سواران خود عزم شکار کرد وارد صحرای که شدند
آهوئی نظر سلطان به خود جلب کرد سلطان از عقب آهو تاخت آهو هم مانند باد فرار میکرد به طوری که از نظر
سواران خود دور افتاد همراهان ایشان را گم کردند .هوا بسیار گرم بود تشنگی به سلطان فزونی گرفت به حدی که زبان
در کام او نمیگشت .ناگهان سیاه چادری از دور دید به سوی آن روانه شد نزدیک چادر که رسید دید پیرزنی و دختری در
سایه چادر نشستهاند با سالم گفت :مادر مهمان نمیخواهید .پیرزن گفت :مهمان حبیب خداست .سلطان فرمود :بسیار
تشنهام .دخترک بلند شد پیاله آورد سلطان خورد .کمی که به حال آمد .گفت :گرسنهام چیزی دارید که بخورم .پیرزن گفت:
آری ،مقداری شیر بر روی آتش گذاشت .پس از آن مقداری نان نازک هم خیس کرد .سلطان به رغبت تمام نان و شیر
خورد .به اطراف خود نگریست دید همان آهوئی که سلطان آن را دنبال کرده در گوشهای از سایه چادر خوابیده به پیرزن
گفت :این آهوی وحشی چطور رام شما شده به راحتی در سایه چادر شما خوابیده است .پیرزن گفت :از ما ظلمی به او
نرسیده صبحها میرود چرا ،غروبها برمیگردد .ولی امروز زودتر آمده یقین دارم ظالمی او را دنبال کرده که به این
عجله آمده سلطان محمود حرفی نزد.کم کم هوا داشت به انتهای عصر نزدیک میشد پیرزن گاو شیردهی داشت که به
وسیله این فروش شیرگاو زندگی میکرد .دخترک ظرفی برداشت شروع کرد به دوشیدن گاو ،سلطان محمود دید عجیب

گاو ،شیر بسیار خوبی دارد با خود فکر کرد گاوی به این شیردهی پیرزن مالیات گاوش نمیدهد وقتی که برگشتم کاخ
دستور دهم تا به این گاو هم مالیات ببندند به مجرد این که نیت سلطان تمام شد یک مرتبه دخترک فریاد کشید مادر مادر
سلطان تصمیم به ظلم گرفت گاو شیر نمیدهد .پیرزن گفت :خدا از ظالم نگذرد.
سلطان محمودگفت :پیرزن از کجا دانستید که سلطان نیت ظلم کرده پیرزن جواب داد هرگاه شاه به ظلمی تصمیم بگیرد
گاو من شیر نمیدهد .سلطان محمود انگشت دستش گاز گرفت از تصمیم خود منصرف شد .دخترک دوباره فریاد زد مادر
سلطان شاه از ظلم خود منصرف شد گاو دارد شیر میدهد.در همین اثنا سواران مقر ،شاه را پیدا کردند .به طرف چادر
پیرزن آمدند دید سلطان با کمال فراغت نشسته و آثار خستگی در ایشان پیدا نیست وقتی که سواران رسیدند تعظیم و تکریم
کردند پیرزن و دخترش دریافتند که ایشان سلطان وقت است بسیار ترسیدند .پیرزن به سلطان گفت :اگر حرف مالل آوری
از من شنیدهای طلب عفو میکنم .سلطان محمود با آن لحن زیبای خود پیرزن را بنواخت دستور داد مقداری زر به ایشان
دادند .به پیرزن گفت :چنان چه میل داری با ما بیا تا خانه و زندگی درستی برایت فراهم کنم .پیرزن فرمود :قربانت گردم
همین جا که هستم از برکت سلطان زندگی میکنم .فقط انتظارم این است که سلطان در مورد مردم تصمیم به ظلم نگیرد،
تا گاو من شیرش خشک نشود .سلطان خندید و رفت .به مالزمان دستور داد مصالح ساختمان فراهم کرد اطاقکی برای
پیرزن و دخترش درست کردند تا زندگی خودشان در آن صحرا به پایان برسانند.
سلطان محمود غزنوي ،اولین پادشاه مستقل و بزرگترین فرد خاندان غزنوي است كه به دلیري و بيباكي و كثرت
فتوحات و شكوه دربار در تاریخ  ،بسیار مشهور شده است .غزوات وي در هند و ایران کنوني غنائمي كه از آن جا آورده،
اجتماع علما و شعرا در دستگاه او و اشعار و كتبي كه به نام او ترتیب یافته بود ،نام سلطان محمود غزنوي را در اطراف
مروزي و غضایري رازي
روزي ،كسایي َ
سجدي َم َ
عالم ،معروف نمود .افرادي همانند عُنصري بلخيَ ،فرُّ خي سیستانيَ ،ع َ
 ،فردوسي طوسي  ...از شاعران دربار او بودند .همچنین از علماي دستگاه محمودي ،هیچ كس جلیل القدرتر از ابوریحان
بیروني نبوده است.
فردوسي زماني کتابش را به سلطان محمود غزنوي تقدیم کرد ،چشمداشت صله و کمک از او داشت  .گفتهاند که او با این
که دهقان زاده بود و ثروتمند ،اما آن گونه که خود ميگوید ،در این اواخر به درویشي و فقر افتاده بود :

همی چشم دارم بدین روزگار
که دینار یابم من از شهریار
که تا روز پیری مرا بر دهد
بزرگی و دینار و افسر دهد
که باشد به پیری مرا دستگیر
خداوند شمشیر و تاج و سریر.

نتیجه آن شد که فردوسي از سوي سلطان محمود ،طرفي نبست و در آخرین اشعار خود سوگمندانه چنین سرود :

سی و پنج سال از سرای سپنج
بس رنج بردم به امید گنج
چو بر باد دادند رنج مرا
نبد حاصلی سی و پنج مرا
کنون عمر نزدیک هشتاد شد
امیدم به یکباره بر باد شد.
نوشتهاند که فردوسي پس از آن که از محمود ناامید شد ،هجونامهاي درباره او سرود و وي را سخت نکوهش کرد.کساني
از محققان در این که این هجونامه از فردوسي باشد ،تردید کردهاند .
نظامى گوید كه در راه بازگشت از هندوستان سلطان را دشمنى بود كه حصارى استوار داشت .سلطان پیامى براى وى
فرستاد كه تسلیم شود و هنگامى كه پیك او بازمیگشت از وزیرش پرسید« :چه جواب داده باشد؟» .وزیر گفت:
اگر جز به كام من آید جواب
من و گرز و میدان و افراسیاب.
این بیت شاه را به یاد شاعر دلشكسته انداخت و هنگامى كه به پایتخت آمد ،بنا به نوشتهء نظامى عروضى شصتهزار دینار
براى فردوسى فرستاد ،اما نوشداروى او هنگامى رسید كه سهراب مرده بود و «جنازهء فردوسى را به دروازهء رزان
بیرون همى بردند».
فردوسي از کار خویش بهره مادي نبرد ،اما اثر وي به طور شگفتآوري در میان تودههاي مردم باقي مانده و از آن
روزگار تاکنون موقعیت خود را حفظ کرده است.
دردولتغزنوی ،برایحمایتاز علموفرهنگکارهاي بزرگي صورتگرفت .میگویند کهسلطان محمود غزنوي در دربار خود،
یکدیوانویژهشاعرانایجاد کرد و در سفرهایش ،چهارصد شاعر حضور داشتند .بههر روی ،تنها شرایط مساعد موجود در
درگاهمیتوانستکسانیمانند عنصریبلخی ،فرخیسیستانیومنوچهریدامغانیرا فراهمآورد.
دردربارغزنه شاعران بیشماري بوده اند وازجمله میتوان ازفرخي نامبرد که بیشتر اشعار ش ستایش شاهان غزنوي است
و از این جهت ،در میان بیشترین شاعران ،شاخص است.در عین حال ،شعر او ،در مقایسه با شاعران پیشین ،شعري
پیشرفته و پختهتر است.او به ویژه در قصیده سرایي آن هم با زباني سادهروان ،مهارتي ستودني دارد.او به سال
چهارصدوبیست ونو درگذشت.از وي نه هزار بیت به یادگار مانده که به چاپ رسیده است  .شاعر برجسته دیگر دربار
غزنوي ،ابو القاسم حسن بن احمد عنصري بلخي (چهارصدوسي ویک) است.شاهدیم که ادبیات پارسي تا این زمان در
خراسان و سیستان و ماوراء النهر جاي دارد.وي در دربار محمود به جایگاه واالیي رسید و ثروت زیادي از راه ستایش
امیر محمود و سایر کارگزاران دولت غزنوي به دست آورد .

عنصري شاعري عالم و آگاه بوده و به دلیل آشنائیش با اندیشههاي علمي و فلسفي رایج ،بخشي از آن مطالب را در اشعار
خویش آورده است.بسیاري از اشعار وي از میان رفته و در حدود دو هزار بیت از او برجاي مانده است.
سلطان محمود وشاهنامه
سالهاي پایاني دوره ساماني ،خراسان گرفتار آشوبهاي چندي بود تا آن که محمود غزنوي به سال (سه صدوهشتادوهفت )
بر آن تسلط یافت و آرامش برقرار شد .حضور محمود براي فردوسي ،نوید امن و امان بود و به همین دلیل او را فریدون
بیدار دل نامید :
فریدون بیدار دل زنده شد
زمان و زمین پیش او بنده شد.
شاهنامه فردوسی مجموعه ای از داستانهای ملی و تاریخ باستانی پادشاهان قدیم و پهلوانان بزرگ سرزمین ماست که
کارهای پهلوانی آنها را همراه با فتح و ظفر و مردانگی و شجاعت وطنپرستي توصیف می کند  .فردوسی پس ازآنکه تمام
وقت خود را صرف ساختن چنین اثر گرانبهایی کرد ،در پایان آن را به سلطان محمود غزنوی عرضه داشت  ،تا شاید از
سلطان محمود صله و پاداشی دریافت نماید .سلطان محمود هم نخست وعده داد که شصت هزاردینار به عنوان پاداش و
جایزه به فردوسی بپردازد .ولی اندکی بعد ازتصمیم خود منصرف گردید وفردوسي ازین تصمیم سلطان محمود رنجیده
خاطرشد وازغزنی که پایتخت غزنویان بود بیرون آمد و مدتی را در سفر بسر برد و سپس به زادگاه خود بازگشت.
سلطان محمود سومین و مقتدر ترین حکمران این دودمان  ،دامنه امپراتوری خود را از غرب تا ایران و در شرق تا رود
گنگ توسعه داد .محمود تحت نام جهاد هفده مرتبه به هندوستان حمله نمود و آنرافتح نموده به غزنی بر گشت .محمود یک
نابغه نظامی بود  ،با یاری وزرای دانشمند و فاضل خود امور دیوانداری و جمع آوری مالیات را پیش میبرد .یکی از
این وزرای فاضل و مدبر امیر حسنک پسر میکال معروف به حسنک وزیر بود .محمود شهر غزنی را توسعه داد و
آراست و در آن مراکز آموزشی و حوزههای علمی دایر نمود .آنگاه از همه نام آوران و بزرگان ادب وفرهنگ آن عصر
دعوت شد تا در غزنی مقیم شوند .میگویند در دربار محمود چهارصد شاعر و عالم جمع شده بودند ،عنصری بلخی،
فرخی سیستانی ،عسجدی مروزی و دانشمند و تاریخنگار بلند آوازه دوران ابوریحان بیرونی از آن جمله بودند .سلطان
محمود در سال  ۸۲۹هجری قمری ( ۹۱۰۱میالدی) در گذشت .پس از وفات محمود ستاره اقبال دودمان غزنوی افول
کرد .طی  ۹۲۱سال بعدی مبارزه قدرت در میان فرمانروایان دوازده گانه غزنوی همچنان ادامه داشت .سلسله غزنویان
که به تدریج در اثر جنگهای رهبران آن از پا در آمده بود سرانجام جای خود را به غوریان داد.
آرامگاه سلطان محمود غزنوی که از ساختمانهای دوره غزنوی است در شش کیلومتری شمال شرقی شهر غزنی قرار
دارد .این ساختمان در زمان خود سلطان محمود غزنوی به نام عمارت فروزی شهرت داشت و پس از مرگ و به خاک
سپاری سلطان محمود در آن ،به روضه مشهور شد .آرامگاه مذکور در جنگهای چندین ساله در حدود ۰۱۳ویران
شدهاست اما این آرامگاه درسال  ۹۰۴۱ترمیم شدهاست.

اگر مرگ داد است بیداد چیست
زمرگ این همه بانگ و فریاد چیست

از این راز جان تو آگاه نیست
وزین پرده اندر ،تو را راه نیست
همه تا در آز ،رفته فراز
به کس در نشد ،این در آز باز
به رفتن اگر بهتر آیدت جای
گر آرام گیری به دیگر سرای
نخستین به دل ،مرگ بستایدی
دلیر و جوان خاک نپساودی
...در این جای رفتن به جای درنگ
بر اسب قضا گر کشد مرگ تنگ
چنان دان که داد است و بیداد نیست
چو داد آمدست جای فریاد نیست
جوانی و پیری به نزد اجل
یکی دان چو دین را نخواهی خلل
دل از گنج ایمانگر آگندهای
تو را خامشی به ،که تو بندهای...
در حدود یکهزارسال پیش از امروز در خراسان کودکی پا بعرصه وجود گذاشت که در تقدیر و قسمت وی رقم زده شده
بود تا نام خود و ملت خو یش را در جهان جاویدان گرداند و افتخارات ملت کهنسال خود را زنده کند و خود و اثرش از
نامداران و برجسته گان جهان بحساب آیند .آن کودک ابوالقاسم حسن فرزند اسحق شرف شاه و تخلص اش " فردوسی" و
آن اثر جاویدان و فنا نا پذیر حماسه ملی خراسانیان شاهنامه است که شاهکار شعر و ادب دری در جهان بشمار می آید.
فردوسی علوم متداول عصر را در نزد علما بیا موخت و بعد از تحصیل و سواد در دانش های مختلف عصر و زمانش به
تحقیق و تدبیر پرداخت  .چون شخص متفکرو تیز هوش بود بعد از مطالعه هر نوع آثار به تفکر می پرداخت  .قبل از
فردوسی بسیاری از شاعران دیگر تیز به سرایش شاهنامه پرداخته بودند که از جمله یکی آن دقیقی بلخی بود که آنرا به
آخر رسانده نتوانست و ک شته شد .فردوسی دنباله کار او را ادامه داد و از جمله هزار بیت آنرا در شاهنامه آورد و از اوبه
سپاس و احترام یاد کرده  ،فردوسی برای اتمام شاهنا مه به جمع آوری اسناد و ماخذ پرداخت و یکی از ماخذ بسیار معتبر
آن شاهنامه ابو منصوری است که قسمت بزرگ داستان ها را از آن گرفته و به نظم در آورده است .فردوسی بکمک
موبدان و دهقانان زردشتی از متن های پهلوی هم استفاده کرده و از ماخذ های عربی  ،پهلوی دری که در آن تاریخ گذشته
آریایی ها نوشته شده بود نیز استفاده کرده است .شهنامه دارای سه بخش ا ست  .قسمت اول ان شامل افسانه های حما سی
ده پادشاه نخستین وابسته بدوران پیشدایان است .قسمت دوم آن داستان قهرمانی های رستم است و قسمت سوم شاهنامه

مربوط بدوران سا سا نیان و حوادث تاریخی استیالی اعراب می باشد .همچنان در شاهنامه فردوسی تاثیر اندیشه های
جنبش " شعوبیه" نیز بخوبی هویدا است.

اَال ای برآورده چرخ بلند
چه داری به پیری مرا مستمند
چو بودم جوان برترم داشتی
به پیری مرا خوار بگذاشتی
به جای عنانم عصا داد سال
پراکنده شد مال و برگشت حال.
فردوسی را باید پیشرو کسانی دانست که به آرین زمین روح تازه دا ده و عظمت تمدن باستانی ما را به جهانیان نشان داده
است .بصورت کلی آیده های اساسی شاهنامه فردوسی پاسداری از عدالت  ،بلند همتی  ،شرافتمند  ،بودن  ،بر ضد ستم
قیام کردن  ،میهن پرستی  ،جا نبداری از زحمتکشان و عدالت خواهی شاهان وعیره می باشد  .که در سیما و کرکتر های
مثبتی چون :
مزد ک  .زردشت  .فریدون  .کاوه  .رستم  .سیاوش  .اسفندیار  .رودابه  .کتایون  .تهمینه .
و سیما های  :منفی چون ار جاسب  ،سودابه  ،افراسیاب  ،ضحاک وغیره تمثیل یافته است .فردوسی مد ت تقریبآ سي تا
سي وپنج سال باالی شاهنامه کار کرد و زحمت کشید و بعد از تمام آنرا برای سلطان محمود غزنوی که دربارش مملو از
شاعران  ،علما و دانشمندان بود پیشکش نمود که متاسفانه از طرف سلطان محمود نواخته نشد .بعدآ که سلطان از ارزش
شاهنامه و فردوسی آگاه می شود به ندیمان خود دستور میدهد که فورآ اسپان را زر و سیم و طالی سرخ بار نموده تقدیم
شاعر نمایند و شاعر دل آزرده را بحضورش حاضر نمایند  .مطابق هدایت سلطا ن ندیمان وقتی از در ده داخل آن میشود
و سراغ فردوسی را میگیرند که متاسفانه می بینند از در دیگر ده مردم جنازه شاعر بزرگ را بدوش گرفته برای تد فین
به د یا ر خاموشا ن می برند  .شاهنامه فردوسی کتابی است در ادبیات دری منحصر بفرد .فردوسی چنان کاخ رفیع آسیب
ناپذ یر " شاهنامه" را بنیان گذاشته که تا جهان است پاینده و جاویدان خواهد بود .چنانکه خود وی گفته است:

بنا های آباد گردد خراب
پسی افگندم از نظم کاخ بلند

زباران و از تابش آفتاب
که از باد و باران نیاید گزند

نمیرم ا ز ین پس که من زنده ام که تخم سخن را پرا گنده ام .
چرا شاهنامه مورد پسند سلطان محمود واقع نشد؟ ،درست معلوم نیست .بعضي گفته اند که به سبب بدگوئي حسودان،
فردوسي نزد محمود به بد دیني متهم گشته بود و ازاین رو سلطان باو بي اعتنائي کرد .ظاهراً بعضي از شاعران دربار
سلطان محمود که بر لطف طبع و تبحر فردوسي حسد مي بردند خاطر سلطان را مشوب کرده و داستانهاي شاهنامه و

پهلوانان قدیم را در نظر وي پست و ناچیز جلوه داده بودند .فردوسي ازسلطان رنجیده و یک چند در شهرهائي چون
هرات ،ري و طبرستان متواري بود و از شهري به شهر دیگر میرفت تا آنکه سرانجام در زادگاه خود طوس درگذشت.
تاریخ وفاتش را بعضي چهارصدویازده و برخي چهارصدوشانزده هجري قمري نوشته اند.
گویند که چند سال بعد ،محمود را بمناسبتي از فردوسي یاد آمد و از رفتاري که با آن شاعر آزاده کرده بود پشیمان گردید
و در صدد دلجوئي از او برآمد و فرمان داد تا مالي هنگفت براي او از غزنین گسیل دارند و از او دلجوئي کنند .اما
چنانکه تذکره نویسان نوشته اند ،روزي که هدیه سلطان را از غزنین به طوس مي آوردند ،جنازه شاعر را از طوس
بیرون مي بردند ،از وي جز دختري نمانده بود ،زیرا پسرش هم در حیات پدر وفات یافته بود و استاد را از مرگ خود
پریشان و اندوهگین ساخته بود.
فردوسی مي گوید :

تو این را دروغ و فسانه مدان
به یکسان روش در زمانه مدان
از او هر چه اندر خورد با خرد
دگر بر ره رمز معنی برد.
نخستین کتاب نثر پارسی که به عنوان یک اثر مستقل عرضه شد ،شاهنامه ای منثور بود  .این کتاب به دلیل آن که به
دستور و سرمایه ابومنصور فراهم آمد ،به شاهنامه ابومنصوری شهرت دارد و تاریخ گذشته به حساب می آید  .اصل این
کتاب از میان رفته و تنها مقدمه آن که حدود پانزده صفحه می شود در بعضی نسخه های خطی شاهنامه موجود است .
عالوه بر این شاهنامه ،یک شاهنامه منثور دیگر به نام شاهنامه ابوالموید بلخی وجود داشته که گویا قبل از شاهنامه
ابومنصوری تألیف یافته است .پس از این دوره در قرن چهارم شاعری به نام دقیقی بلخي کار به نظم در آوردن را
شروع کرد  .دقیقی بلخي در جوانی به شاعری پرداخت  .او برخی از امیران چغانی و سامانی را مدح گفت و از آنها
جوایز گرانبها دریافت کرد  .دقیقی ظاهراً به دستور نوح بن منصور سامانی مأموریت یافت تا شاهنامه ی ابومنصوری را
که به نثر بود به نظم در آورد  .دقیقی ،هزار بیت بیشتر از این شاهنامه را نسروده بود و هنوز جوان بود که کشته شد
(حدود سه صدوشصت وهفت یا سه صدوشصت ونو -هـ .ق) و بخش عظیمی از داستانهای شاهنامه ناسروده مانده بود .
فردوسی کار ناتمام او را دنبال کرد .
انگیزه اصلی و اساسی فردوسی در به نظم کشیدن شاهنامه و آفریدن اثر بزرگ حماسی بی مانند ناشی از حس میهن
پرستی شدید  ،احساسات و غرور ملی و میهنی بی نهایت اوست و از طرف دیگر ممد و مﺅید این انگیزه را باید تشویق و
ترغیب صمیمانه و خردمندانه ابومنصور بن محمد و دیگر بزرگان دانست .
مشهور است که در هنگام ورود فردوسی به دربار سلطان محمود غزنه بیش از چهارصد شاعر در دربار پادشاه غزنوی
گرد آمده بودند که در میان آنان هفت تن شاعر بلند پایه و استاد ممتاز سخن دیده می شد که عبارت بودند از  :عنصری ،
فرخی  ،زینتی  ،عسجدی  ،ابوبکر اسکافی و ترمذی .بنا به روایتی گویا ملک الشعراء عنصری از آمدن فردوسی به
دربار غزنوی خشنود نبوده  ،حتی گفته اند هنگامی که فردوسی به قصد غزنین در حرکت بود عنصری با ارسال نامه و

اشاعه ی اکادیب و ترهات شرایط پشیمانی او را از این سفر فراهم می کرد  .لیکن شاهین بلند پرواز شعر و هنر و ادب
پارسی در صدد پرواز به بلندای آسمان بود و برای پایان بخشیدن به اثر بی مانند خود محیط و امکانات و شرایط
مساعدتری را جستجو می کرد و به آن چه می گذشت  ،توجهی مبذول نمی داشت  .او می خواست خود را به کانون
فرهنگ  ،ادب  ،دانش  ،شعر و هنر روزگار خویش برساند  .هنر  ،توان و قدرت خویش را ابراز کند و متاعش را به
بازار و خریدار معنویت برساند .گفته اند در غزنین مالقاتی بین فردوسی و سه تن از شاعران نامدار آن روزگار یعنی
عنصری  ،فرخی و عسجدی روی داد و از روی تفنن یا آزمون فردوسی  ،هر یک از آن سه تن مصراعی سرودند .
فردوسی با سرودن مصراع چهارم که قاعدتا ً مشکل تر و نتیجه شعر است قدرت شاعرانه ی خویش را نشان داد .
عنصری  :چون عارض تو ماه نباشد روشن
فرخی

:

مانند رخت گل نبود در گلشن

عسجدی  :مژگانت همی گذر کند از جوشن
فردوسی  :مانند سنان گیو در جنگ پشن
و از این جا هر سه شاعر شیفته و فریفته ی استعداد و قدرت بیان و ژرفای دانش فردوسی شدند و او را به دربار نزد
محمود بردند و توجه محمود را به فردوسی جلب کردند تا جایی که پادشاه غزنوی فردوسی را به حضور طلبیده و با او و
اثرش از نزدیک آشنا شد و به او وعده داد که در برابر هر بیت یک سکه ی زر به وی بدهد  .فردوسی هم که از دیرباز
درصدد تهیه نقدینه برای ساختن پل روی رودخانه ی زادگاهش بود پذیرفت و کار را ادامه داد تا پایان برد .می گویند
سلطان از فردوسی خواست تا در برابر هر هزار بیتی که می سراید هزار سکه ی طال از خزانه دار دریافت کند  ،اما
فردوسی که برای مصرف این وجه آرزو و مقصودی بلند در سر می پروراند نپذیرفت و پیشنهاد کرد که پس از اتمام کار
زر را یک جا به او بدهند که ندادند  .درغزنین فردوسی سخت محسود اقران و شعرای دربار محمود واقع شد زیرا از
لحاظ هنر  ،نفوذ  ،احترام  ،توان و بلند همتی با دیگران فرق ها داشت  ،ولی سبب اساسی بد بینی و کینه توزی خود دربار
و شعراء رافضی بودن فردوسی بود که تمام این ها زمینه ی فتنه برانگیزی و انتقام گیری را برای رقبا فراهم می کرد .
حتی کار به جایی کشید که وزیر اعظم سلطان محمود – حسن میمندی نیز با نظر کینه و غرض به فردوسی می نگریست
و در اوقات مناسب پیش سلطان از او سعایت می کرد  .در این آوان میان فردوسی ودربار سلطان محمود رابطه ای پدید
آمده بود ظاهرا ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی ،نوزیر سلطان محمود وسیله این ارتباط بود ووعده قدر شناسی الیق
نیز به فردوسی داده شده است .و فردوسی در شاهنامه بنام ابوالعباس اشارتی دارد:

کجا فضل را مسند و مرقد است
نبد خسـروان را چنان کد خدای

نشستنگه فضـل بن احمد است
بـپر هیزو داد و بدین و برای

که آرام این پادشاهـی بدوسـت

که او برسر نامداران نکوست

کشـاده زبان و دل و پـاکد سـت

پرسـتنده شـاه و یزدان پرسـت.

اهمیت شاهنامه فقط در جنبه ادبي و شاعرانه آن خالصه نميشود و پیش از آنکه مجموعهاي از داستانهاي منظوم باشد،
تبارنامهاي است که بیت بیت و حرف به حرف آن ریشه در اعماق آرزوها و خواستههاي ملتي کهن دارد .در برخورد با
قصههاي شاهنامه و دیگر داستانهاي اساطیري فقط به ظاهر داستانها نميتوان بسنده کرد .زبان قصههاي اساطیري،
زباني آکنده از رمز و سمبل است و بيتوجهي به معاني رمزي اساطیر ،شکوه و غناي آنها را تا حد قصههاي معمولي
تنزل ميدهد .حکیم فردوسي خود توصیه ميکند:

تو این را دروغ و فسانه مدان
به یکسانروش در زمانه مدان
از او هر چه اندر خورد با خرد
دگر بر ره رمز معنی برد
شاهنامه روایت نبرد خوبي و بدي است و پهلوانان ،جنگجویان این نبرد دائمي در هستياند .جنگ کاوه و ضحاک ظالم،
کینخواهي منوچهر از سلم و تور ،مرگ سیاوش به دسیسه سودابه و ...همگي حکایت از این نبرد و ستیز دارند .تفکر
فردوسي و اندیشه حاکم بر شاهنامه همیشه مدافع خوبيها در برابر ظلم و تباهي است.
برخي از پهلوانان شاهنامه نمونههاي متعالي انسانهایي هستند که عمر خویش را به تمامي در خدمت همنوعان خویش
گذراندهاند .پهلواناني همچون فریدون ،سیاوش ،کیخسرو ،رستم ،گودرز و طوس از این دستهاند .شخصیتهاي دیگري نیز
همچون ضحاک و سلم و تور وجودشان آکنده از شرارت و بدخویي و فساد است .آنها مأموران اهریمنند و قصد نابودي و
فساد در امور جهان را دارند .قهرمانان شاهنامه با مرگ ،ستیزي هماره دارند و این ستیز نه رویگرداني از مرگ است و
نه پناه بردن به کنج عافیت ،بلکه پهلوان در مواجهه و درگیري با خطرات بزرگ به جنگ مرگ ميرود و در حقیقت،
زندگي را از آغوش مرگ ميدزدد.
منابع که ازآن استفاده گردیده  :شاهنامه فردوسي چلاپ کمیتله دولتلي طبلع ونشلرکابل سلال شصلت وسله  .وبگلاه فدراسلیون
ترکلان  ،مجلله ی هنلر و ملردم شلماره ی  ،۱۲دایلرة المعلارف بلزرگ اسلالمی ،مجلله ی یادگلار و پژوهشلهاي نویسلنده در
اصالت ،وطندار ،دعوت  ،همایون ...
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