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ن ماست یم و پهلوانان بزرگ سرزمیپادشاهان قد یباستان تأریخو  یمل یها از داستان یمجموعه ا یشاهنامه فردوس

 از پس یفردوس .کند یف میتوص ینداریو شجاعت و د یآنها را همراه با فتح و ظفر و مردانگ ،یپهلوان یکه کارها

عرضه  یان آن را به سلطان محمود غزنویدر پا ،کرد ییبها ن اثر گرانیآنکه تمام وقت خود را صرف ساختن چن

سلطان محمود هم نخست  .ت خود شودید و باعث والیافت نمایدر ید از سلطان محمود صله و پاداشیتا شاداشت، 

رف م خود منصیتصم بعد از یاندک یول بپردازد.  یزه به فردوسینار به عنوان پاداش و جاید وعده داد که شصت هزار

 یدترون آمد و میان بود بیتخت غزنویکه پا یغزن از شد و ده خاطریم سلطان محمود رنجین تصمیاز یو فردوس دیگرد

 سر برد و سپس به زادگاه خود بازگشت.ه را در سفر ب

 

 ستیاد چین همه بانگ و فریمرگ از    ستیداد چیرگ داد است بـر مـاگ
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 ستیراه ن اندر، تو ران پرده یوز    ستیو آگاه نـن راز جان تیاز ا

 ن در آز بازــیس در نشد، اــبه ک    ه فرازــتـا در آز، رفـه تــمــه

 یگر سرایه دــب یرـیر آرام گـگ    یدت جایر بهتر آــن اگـتـبه رف

 یاک نپساودــوان خــر و جـیـدل    یدیرگ بستاـن به دل، مینخست

 رگ تنگـبر اسب قضا گر کشد م    درنگ یرفتن به جا ین جایا در

 ستیاد نیفر یچو داد آمدست جا    ستیداد نیچنان دان که داد است و ب

 خلل ین را نخواهیدان چو د یکی    به نزد اجل یرــیـو پ یـوانــج

 ...یکه تو بندها به، یتو را خامش    یها ندـآگر ــمانگیدل از گنج ا

 

زده شده بود رقم  یر و قسمت ویکه در تقدعرصه وجود گذاشت ه پا ب یکودکش از امروز یسال پ هزار کیدر حدود 

دان گرداند و افتخارات ملت کهنسال خود را زنده کند و خود و اثرش از یش را در جهان جاویتا نام خود و ملت خو

ند. آن کودک ابوالقاسم حسن فرزند اسحق شرف شاه و تخلص اش " یحساب آه گان جهان به ان و برجستنامدار

شمار ه در جهان ب یاست که شاهکار شعر و ادب در شاهنامه یر حماسه ملیپذدان و فنا نای" و آن اثر جاویفردوس

ل و سواد در دانش یموخت و بعد از تحصایبطوس  یروستا یعلوم متداول عصر را در نزد علما یفردوس د.یآ یم

ز هوش بود بعد از مطالعه هر نوع یو ت چون شخص متفکر  .ر پرداختیق و تدبیمختلف عصر و زمانش به تحق یها

ش شاهنامه پرداخته بودند که از یز به سرایگر تیاز شاعران د یاریبس ی. قبل از فردوسپرداخت یآثار به تفکر م

دنباله کار او را ادامه داد و از  یبود که آنرا به آخر رسانده نتوانست و کشته شد. فردوس یبلخ یقیآن دق یکیجمله 

 یمه به جمع آوراتمام شاهنا یبرا ی، فردوساد کردهیبه سپاس و احترام  ت آنرا در شاهنامه آورد و از اویجمله هزار ب

است که قسمت بزرگ داستان ها را از  یمنصورار معتبر آن شاهنامه ابو یاز ماخذ بس یکیاسناد و ماخذ پرداخت و 

هم استفاده کرده  یپهلو یاز متن ها یکمک موبدان و دهقانان زردشته ب یآن گرفته و به نظم در آورده است. فردوس

ز استفاده کرده است. شهنامه یها نوشته شده بود ن ییایگذشته آر تأریخکه در آن  یدر ی، پهلویعرب یو از ماخذ ها

 سه بخش است.  یدارا

ان ــیداـشـیـدوران  په ــته بـن وابســیده پادشاه نخست یـسحما یاـه هــل افسانــامـن شآقسمت اول 

 ت. ــاس

 .رستم است یها یقسمت دوم آن داستان قهرمان
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باشد. همچنان در شاهنامه  یاعراب م یالیاست یتأریخان و حوادث یندوران ساساه و قسمت سوم شاهنامه مربوط ب

 دا است.یهو یخوبه ز بیه" نیشعوبجنبش " یاشه هیر اندیتاث یفردوس

 

 مستمند مرا یرـیبه پ یچه دار دـنـرخ بلــرآورده چــب یااَل ا

 یوار بگذاشتـرا خــم یریبه پ یرم داشتــت چو بودم جوان بر

 و برگشت حال پراکنده شد مال م عصا داد سالـنانـع یبه جا

 

ن نشان ایما را به جهان یده و عظمت تمدن باستانن روح تازه داین زمیدانست که به آر یشرو کسانیپد یرا با یفردوس

ضد  ، بر، شرافتمند، بودنی، بلند همتاز عدالت یپاسدار یشاهنامه فردوس یاساس یده هایآ یصورت کله داده است. ب

کتر ما و کریکه در س ،باشد یره میغ شاهان و یاز زحمتکشان و عدالت خواه ینبدار، جایهن پرستی، مام کردنیستم ق

 :چون یمثبت یها

ب، چون ارجاس ی: منفیما هایو س .نهی. تهمونی. کتاار. رودابهی. اسفنداوشی. سدون. کاوه. رستمی. فرمزد ک. زردشت 

اهنامه کار ش یپنج سال باال و یتا س یس ا  بیمد ت تقر یافته است. فردوسیل یره تمثی، ضحاک وغابی، افراسسودابه

، علما و دانشمندان که دربارش مملو از شاعران یسلطان محمود غزنو یتمام آنرا برااد و بعد از یکرد و زحمت کش

گاه آ یکه سلطان از ارزش شاهنامه و فردوس ا  طرف سلطان محمود نواخته نشد. بعدسفانه از أشکش نمود که متیبود پ

ند و یم شاعر نمایسرخ بار نموده تقد یم و طالیاسپان را زر و س ا  دهد که فور یمان خود دستور میشود به ند یم

شود و سراغ  یاز در ده داخل آن م یمان وقتین ندت سلطای. مطابق هداندیحضورش حاضر نماه شاعر دل آزرده را ب

ن یفدت یدوش گرفته براه گر ده مردم جنازه شاعر بزرگ را بینند از در دیب یسفانه مأرند که متیگ یرا م  یفردوس

 . برند ین مار خاموشایبه د

نان چ یفرد. فردوسه منحصر ب یات دریاست در ادب یکتاب یشاهنامه فردوس

نده و یپاان گذاشته که تا جهان است یشاهنامه" را بنر "یب ناپذیع آسیکاخ رف

 گفته است: یدان خواهد بود. چنانکه خود ویجاو

 

 ش آفتابــاران و از تابــب ز  آباد گردد خراب یاــا هـنـب

 د گزندیایاران نـاد و بـکه از ب  افگندم از نظم کاخ بلند یپس

 ده امـگنن را پراـم سخـخـکه ت  من زنده ام ن پس کهیازرم ینم
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دان، سوح یگفته اند که به سبب بدگوئ یست. بعضیچرا شاهنامه مورد پسند سلطان محمود واقع نشد؟، درست معلوم ن

ران از شاع یکرد. ظاهرا  بعض یاعتنائ یاو به ن رو سلطان بیا متهم گشته بود و از ینینزد محمود به بد د یفردوس

 یها بردند خاطر سلطان را مشوب کرده و داستان یحسد م یدربار سلطان محمود که بر لطف طبع و تبحر فردوس

 ک چند در شهریده و یسلطان رنج از یداده بودند. فردوسز جلوه یپست و ناچ یم را در نظر ویشاهنامه و پهلوانان قد

رفت تا آنکه سرانجام در زادگاه خود  یگر میبه شهر د یبود و از شهر یو طبرستان متوار یچون هرات، ر یهائ

 نوشته اند.  یقمر یشانزده هجر و صد چهار یازده و برخی و صد چهار یوفاتش را بعض تأریخطوس درگذشت. 

مان یکه با آن شاعر آزاده کرده بود پش یاد آمد و از رفتاری یاز فردوس یمناسبته محمود را بند که چند سال بعد، یگو

 یل دارند و از او دلجوئین گسیاو از غزن یهنگفت برا یاز او برآمد و فرمان داد تا مال ید و در صدد دلجوئیگرد

آوردند، جنازه شاعر را  ین به طوس میه سلطان را از غزنیکه هد یسان نوشته اند، روزیکنند. اما چنانکه تذکره نو

افته بود و استاد را یات پدر وفات یرا پسرش هم در حیز نمانده بود،  یجز دختر یبردند، از و یرون میاز طوس ب

 ن ساخته بود. یشان و اندوهگیاز مرگ خود پر

  دیگو یم یفردوس

 کسان روش در زمانه مدانیبه       فسانه مدان و ن را دروغ یو اـت

 ردـب یز معنــر ره رمــر بــدگ      چه اندر خورد با خردهر از او

 

ل آن که ین کتاب به دلیا  .منثور بود یشد، شاهنامه ا ک اثر مستقل عرضهیکه به عنوان  فارسی نثر ن کتابینخست

  دیآ یبه حساب م گذشته تأریخ" شهرت دارد و ی" فراهم آمد، به "شاهنامه ابومنصورابومنصور" هیبه دستور و سرما

شاهنامه  یخط ینسخه ها یشود در بعض یصفحه م آن که حدود پانزده ۀان رفته و تنها مقدمین کتاب از میاصل ا

 ایوجود داشته که گو ید بلخیگر به نام شاهنامه ابوالمویک شاهنامه منثور دیشاهنامه،  نیعالوه بر ا  .موجود است

کار به نظم  یبلخ یقیدق به نام یدوره در قرن چهارم شاعر نیپس از ا افته است.یف یتأل یقبل از شاهنامه ابومنصور

را مدح  یو سامان یران چغانیاز ام یاو برخ  ت.پرداخ یبه شاعر یدر جوان یبلخ یقیدق  .در آوردن را شروع کرد

 افت تایت یمأمور ینوح بن منصور سامان ظاهرا  به دستور یقیدق . افت کردیدر بها ز گرانیگفت و از آنها جوا

نسروده بود و  ن شاهنامه رایشتر از ایت بی، هزار بیقیدق . را که به نثر بود به نظم در آورد یابومنصور ۀشاهنام

 از یمیهـ. ق( و بخش عظ  - نو شصت و و ا سه صدیهفت  شصت و و هنوز جوان بود که کشته شد )حدود سه صد

 .دنبال کردناتمام او را  کار یفردوس. شاهنامه ناسروده مانده بود یها داستان

 

 پایان قسمت دوم

 ادامه دارد

 


