
  شاھنامه فردوسی

   )خورشيدی 397 – 319/ ھجری قمری  411ـ  329(  فردوسي  ابوالقاسم  حكيم: زندگينامه

  مقام.  است  ايران  سراي شاعر حماسه  ترين بزرگ  وسيت  »فردوسي  ابوالقاسم«  به  موسوم  حسن  منصور بن  ابوالقاسم  حكيم
  ادب  زبان  به  تازه  نفسي  دميدن  و ھمچنين  زمين  ايران  وحماسي  ملي  ھاي داستانو   ايران  تاريخ  نمودن  در زنده  فردوسي

  آوران ساير نام  ھمچون  دانشمند برجسته  اين  زندگي. اند خوانده  ايران  او را شاعر ملي  روي  و از اين  است  بسيار شامخ  فارسي
عروضی نظامی » چھار مقاله«  روايت  براساس؛  است  فرو رفته  و افسانه  امازابھ  اي در ھاله  ايران  و ادب  فرھنگ  دست  چيره

  دھقانان  از خاندان  فردوسي، رود شمار مي  به  حكيم  حيات  دوران  به  از لحاظ نزديكي  تاريخي  منبع  ترين كھن  كه  سمرقندی
  به  رفتند كه شمار مي  به  كوچكي  روزگار زمينداران  ندر آ دھقانان. بود  وست  از ناحيه »باژ«  دھكده  و از اھالي  ايراني

شمار   به  اصيل  ايرانيان  اين  از نسل  نيز كه  دادند و فردوسي مي  را انتقال  آن  نسل  به  ورزيدند و نسل مي  عشق  فارسي  فرھنگ
  قابل  مالي  خود از تمكن  زندگي  وايلدر ا  حكيم. بود  ايران  ملي  خود درصدد حفظ ارزشھاي  پيشينيان  ھمچون،  رفت مي

،  است  نيز داشته  و حشم  و خدم  داشته  اقامت  وست  »طابران«در   بزرگي  در باغ  بر اينكه  برخوردار بود و عMوه  اي مMحظه
  .دنمو مي  تأمين  ملك  آن  خود را از طريق  و راحت  آسوده  درآمد زندگي  بود كه  زراعي  زمين  داراي

  در مناطق  كه  محلي  ھاي آورد و حكومت مي  خود را فراھم  استقMل  ھاي زمينه  بتدريج  ايران  كھنسال  عھد سرزمين  در آن
  تMش  اين  در راستاي. رفتند شمار مي  به  بزرگ  نھضت  بودند پرچمدار اين  بوجود آمده  ايران  شرق  ما بويژه  سرزمين  مختلف
  ھاي داستان گردآوري  براي  جدي  ھايي تMش  قمري  ھجري  چھارم  ، در اوسط قرن ايران  و ادبي  ملي  د حياتتجدي  براي  گسترده

. بودند بوجود آمد  كرده  از اشعار تنظيم  ھا را در قالبي داستان  اين  نيز كه  ناتمام  و چند شاھنامه  گرفت  صورت  و باستاني  ملي
شعر و   در سوداي  دل» طابران«خود در  البال  و فارغ  آسوده  و در روزگار زندگي  جواني در  فردوسي  ابوالقاسم  حكيم

و   عشق  حكم  به  سالگي 40در   و شايد ھم  سالگي 35ظاھرا در   وي. می سرود  اشعاري  فراغت  و در ايام  داشت  شاعري
تا اين کار   را آغاز كرد كه» شاھنامه«برای سرودن خود   سترگكار ،  داشت  ايران  كھن  تاريخ  ساختن  زنده  به  كه  اي عMقه
  . يافت  تداوم  مر پرافتخارشع  پايان

در   فراواني  اطMعات  در شاھنامه  آنكه  حكم  به  ولي ؛ نيست  در دست  چنداني  اطMع  حكيم  سوادآموزي  و نحوه  دانش  از ميزان
  حكيم  گردد كه مي  مشخص،  است  نموده  ارائه  و قرآن  حديث ، ، كMم ، فلسفه تاريخ ، پارسي  ، شعر و ادب عربي  ادبيات  باب

دينی    و با معارف  را خوانده  و حكم  و امثال بزرگان  و احوال  است  كرده  فراوان  مطالعات  خويش  زندگي  در اوان  فردوسي
  در موقعيتوی .  است  بوده  شنانيز آ  و رزم  جنگ  و فنون  ساساني  ويپھل  زبان  ظاھرا به حكيم.  است  داشته  كامل  آشنايينيز 

بر   اعراب  ھر چند سلطه  چرا كه ؛ گماشت  ھمت  ايراني  پھلوانان  داستانھاي  و نظم  شاھنامه  سرودن  به  بسيار خطير و حساسي
و مركز و   در شرق بويه  و آل  سامانيان  نيز ھمچون  محلي  بود و چند حكومت  شده  بسيار ضعيف  آن  شرقي  بخش  بويژه  ايران
  و انحطاط اين  بود بر زوال  تلخ  ھايي ھا نشانه حكومت  اين  بين  داخلي  كشھايمو كش  جنگ  ولي، بودند  بوجود آمده  ايران  شمال
  . قدرتمند بيگانه  فاتحان  كار آمدن  و روي  ايراني  ملي  ھاي سلسله

در   ھميشه  براي  آورد كه  فراھم  عظيمي  كرد مجموعه  سعي، بود  برده  خود پي  عظيم  رسالت  به  كه  وسيفرد  روي  از اين
خود و   كار بر سرمايه  در ابتداي  وي .كند  زنده  را دوباره  ايراني  و مليت  و ھويت  و زبان  ماند و تاريخب  باقي  ايرانيان  خاطره
كرد و   تكيه  »بودلف« و  »یديلم  علي«  وgيت  آن  و بزرگان  وست  حاكم  »قتيب  نحسي«  ھمچون  چند از دوستانش  تني  حمايت

  به  تمام  سال  بيستل، او  در مرحله  حكيم  وقفه بي  تMش. نمود  معاف  ماليات  او، شاعر را از پرداخت  تشويق  براي  وست  حاكم
  سامانيان  ايراني  از سقوط سلسله  چند سال  كه  گشت  شاھنامه  ھاي اكثر داستان  سرايش  به  موفق  زماني  درازا كشيد و وي

  . گذشت مي  محمود غزنوي  و سلطان  افراسياب  آل  قراخاني  تركان  بدست

،  او مشھود است اشعار  gي از gبه  كه  حكيم  ھاي گفته  اند و براساس دانسته  ق.ه 400  را سال  شاھنامه  رسانيدن  پايانبه   تاريخ
از   وھم  و معيشتي  مادي  از جنبه  را ھم  فراواني  و ضربات  گشت  را متحمل  فراواني  ھاي دراز سختي  مدت  اين  در طولاو

  و غمگين  شكست  درھم  را سخت  وستپير   بود كه  و برومندش  پسر جوان  درگذشت  آن  مھمترين  پذيرا گرديد كه  لحاظ روحي
  خود به  شاھكار بزرگ  از اتمام  پس، و ھمراز بود  ھمراه  و تنگدستي  سالھا با عسرت  در اين  شاعر كه.  ساخت  و افسرده

  رابه  نظر سلطان  خويش  شاھنامه  محمود غزنوي آورد و با عرضه  دربار سلطان  خود رو به  زندگي  گذراندن  ناچار و براي
  .نمود  جلب  آن  سوي



و او را   را بنواخت  كارحكيم  در ابتداي  بود ولي  ايران  و فرھنگ  تاريخ  به  عMقه و بي  زبان  ترك  دشاھيمحمود پا  سلطان
  سامانيان  خود در برانداختن  پيشين  ، متحدان افراسياب  آل  بود تركان  در تMش  كه  خود قرار داد و در شرايطي  مورد نوازش

  آل  تركان  عليه  ايرانيان  ملي  احساسات  تھييج  براي  شاھنامه  كرد از كتاب  تMش، راند  بيرون  خويش  را از قلمرو حكومت
  به  موفق  از مدتي  محمود پس  سلطان. جويد  بھره) رفتند شمار مي  به  از نژاد تورانيان  ايران  ملي  روايات  مطابق  كه(  افراسياب

تأثير  بيدر اين امر نيز   حكيم  به  و حاسدان  مخالفان  بدگويي  نداد و البته  نشان  يفردوس  به  خوشي  آنھا شد و لذا روي  شكست
. كردند  برداري خود بھره  نفع  به  شيعي  فردوسي  عليه  متعصب  سني  شاه  خواندند و از تعصب  را رافضي  وستپير   نبود و آنان

  مجلد بزرگ  ھفت  از مMحظه  محمود پس  سلطانو   ثمر ننشست  هنيز ب  شاه  وزير بافرھنگ »ميمندي  حسن  خواجه«  تMش
  اينکه شاعر بدھند   به  مرھد  يك  بيتھر  ازايدرداد دستور ،  و حماسي  نغز و دلكش  ھزار بيت  بر شصت  مشتمل  شاھنامه
  .بود  خود آگاه  ھكار بزرگشا  قدر و قيمت  به  او بخوبي  چرا كه،  وست  بزرگ  سراي سخن  بود براي  بزرگ  توھيني

شرابی / بجو آ(عی آمد فقا  بيرون  كه  از آن  و پس  رفت  اي گرمابه  به، محمود  از دربار سلطان  و سرشكسته  مأيوس  فردوسي
  بخشيد و در كسوتي  فروششراب  و مرد  حمامي  به  اعتنايي بي  را در كمال  سلطان  خورد وصله) جو ومويزازفرآورده 
 شاعر  اعتنايي از بي  نشان  كه  مايهدو فرو  را به  سلطان  صله  بخششخبر   جاسوسان.  گريخت  از غزنه  شاه  خشم  از بيم  ناشناس
نيز   فردوسي. شدند  شاعر روانه  محمود رساندند و در پي  اطMع  به،  داشت  غزنه  سلطان  و مقام  وجMل  جاه  به  ايران  بزرگ

  حاكم  »شروين  شھريار بن«نزد   از آنجا به  گزيد و سپس  اقامت  در ھرات  چندي، بود  محمود آگاه  غرورسلطانو  ماز خش  كه
  داشت  گرامي  را سخت  شھريار حكيم. محمود سرود  نيز عليه  صد بيتي  اي و ھجويه  بود رفت  نژادي  پاك  ايراني  كه  طبرستان
و در   رھسپار ديار خود گشت  سپسفردوسی . شد  از انتشار آن  خريد و مانع  يكصد ھزار درم  او را نيز به  صد بيتي  وھجويه

  . گفت  بدرود حيات  ق.ه 411  در سال  و اندوه  عزلت  گوشه

  ياد حكيم  به  ھندوستان  د بهخو  ھاي از لشكركشي  در يكي  محمود، شاه  از دربار سلطان  فردوسي  شدن  از رانده  گويند سالھا پس
در   فردوسي  منزل  به  فراوان  ھزار دينار طM را با احترام  شصت  دھد مبلغ خود دستور مي  ناصواب  از كرده  افتد و پشيمان مي

شھر   آن  ھاي ازهديگر از درو  را از يكي  حكيم  جنازه  رسيد كه  وست  دروازه  به  زماني  سلطان  ھديه  ولي، سازند  روانه  وست
  ولي؛ بود سپردند  و بلند طبع  آزاده  پدر انساني  ھمچون  كه  دخترش  تنھا يادگار فردوسي  رابه  سلطاني  صله. نمودند مي  تشييع

نيشابور و مرو بود   به  وست  بر سر راه  كهکاروانسرائی   عمارت  ساختن  ھزار دينار وقف  و شصت  آنرا نپذيرفتنيز او 
توس،   و متعصب  قشريامام جماعت   »گرگاني  ابوالقاسم  شيخ«و   قرار گرفت  بدخواھانش  نيز مورد جفاي  حكيم  جنازه.  گشت

نداد و   مسلمانان  او را در قبرستان  دفن  ، اجازه است  گذرانيده  مجوس  پھلوانان  ستايش  عمر خود را به  فردوسي  اينكه  حكم  به
  .گرديد  بود دفن  خود فردوسي  به  متعلق  كه  طبران  در باغ  مايه  رگرانجسد شاع  روي  از اين

  ارسيپ  و ادب  زبان  برفراز گنبد رفيعافتخارپر  سندي  ھمچون  دھھا قرن  گذشتوجود با  كهشاھکاری است   »شاھنامه«
شناساند باز نانآ  را به  ايرانيان  ملي  ھويت ، عظيمو   ارزنده  كتاب  اين  با نگارش  شد فردوسي  اشاره  كه  درخشد و ھمانگونه مي

  يعني  نويسي  شاھنامه  اساس. بخشيد  وافري  اعتبار ورونق  آن  به  بلكه، داد  نجاتنابودی تنھا از   را نه  فارسي  شيرين  و زبان
ھخامنشيان و ساسانيان   و ظاھرا در دوره گردد باز مي  ايران  باستان  روزگاران  به  ايران  و پھلوانان  شاھان  زندگي  توصيف
  گرفت  مجددا رونق  سامانيان  حكومت  و در دوره  از اسMم  پس  نويسي  شاھنامه  سنت.  است  موجود بوده  دست  از اين  كتابھايي

و   ابومنصوري  و شاھنامه  بلخي  ابوعلي  ، شاھنامه ابوالمؤيد بلخي  شاھنامه ، مروزي  مسعودي  شاھنامه  ھمچون  ھايي و شاھنامه
  خداي(  نامك خوتاي  ھمچون  پھلوي  ھاي ھاي اوستايي و كتاب داستان  ھا ھمان شاھنامه  ماخذ اين  بوجود آمدند كه  دقيقي  شاھنامه

  ملي  ھاي داستان  اميتم  كه  عظيم  اي شاھنامه  نظم  به  ھا دل شاھنامه  اين  با مطالعه  ق.ه 365  در سال فردوسي.  است  بوده)  نامه
  نگاه  زندهمی خواست با آن زبان و فرھنگ ملتی را با شعر و داستان   خود را كه  سترگ  تMش سپرد و، رادربرگيرد  ايران
  .کرد آغاز، دارد

زايش اولين انسان است که ازساطيری بخش اول دوره ا: شاھنامه را از نظر موضوعی به سه بخش می توان تقسيم کرد
می رسد که بنيانگذار » فريدون«به دوره ضحاک تازی و خروج کاوه آھنگر بر او و پادشاھی و  آغاز می شود» کيومرث«

تقسيم می کند که چون ) ايران(و ايرج) توران(، تور)روم(فريدون، جھان را بين سه پسر خود سلم . سلسله پيشداديان است
در دوره پھلوانی، زايش زال پدر رستم و . او شاه ايران می شودايرج به دست برادرانش کشته می شود، منوچھر پسر 

را می خوانيم و سپس به داستان پھلوانيھای رستم و ديگر پھلوانان ايران می رسيم که معروف » سيمرغ«تربيت او بوسيله 
بخش . ھستند» وشسيا«و داستان » بيژن و منيژه«، »رستم و اسفنديار«، »رستم و سھراب«، »ھفت خوان رستم«ترين آنھا 

تاريخی با ظھور زرتشت پيامبر آغاز می شود و به ماجراھای تاريخی مانند حمله  اسکندر به ايران، حمله اعراب به ايران 
  .و شکست و مرگ يزدگرد ساسانی می پردازد



و   آغاز كرده  از كيومرث،  و يارانش  پيامبر اسMم  و خرد و مدح  دانش  توصيف، خداوند  از نعت  پس  وست  ، حكيم در شاھنامه
  خود را با شكست  كتاب،  آنان  و وزيران  پھلوانان  و بزم  و رزم  و حاgت  و تاريخي  داستاني  پادشاه  پنجاه  زندگي  ازشرح  پس

،  بشر، ضحاك  نآغاز تمد  منوچھر و بيان  پادشاھي  داستان. رساند مي  پايان  به  ايران توسط اعراب  و فتح  ساساني  يزدگرد سوم
،  رستم  خوان  ، ھفت ،كيكاووس و تورانيان  ايرانيان  ھاي ، جنگ ، نوذر، افراسياب ، رستم ، زال ، سام آھنگر، فريدون  كاوه

  جذاب  ھاي از داستان  ھر يك  و ساسانيان  ، اسكندر و اشكانيان ، ظھور زرتشت و منيژه  ، كيخسرو، بيژن ، سياوش سھراب
  ،اشعار رزمي  اين  gي در gبه  فردوسي  حكيم  ولي،  است  ايران  رزمي امر داستان  در بادي  اگرچه  شاھنامه. باشند مي  شاھنامه

  را دو چندان  بزرگ  كتاب  اين  جذابيت  كه  است  كرده  را بيان  بسياري  واخMقي  و اجتماعي  فلسفي  عالي  و مطالب  باريك  معاني
  . است  ساخته

  انگيز و پندھاي عبرت  و سخنان  است  گرفته  شاھنامه  شگفت  ھاي از داستان توس  سراي سخن  كه  واخMقي  اجتماعي  ھاي نتيجه
  ،عمردو روزه  بايد در اين  و انسان  گذراست  جھان  و شكوه  جھان  از اينكه  است  و گواھي  نشان  ھر يك، دھد مي  كه  سحرآميزي

و   اقوام  ھاي و پيكار و دشمني  رزم  شرح  با وجود اينكه  حكيم .فداكار و راستگو و دستگير و نيكوكار باشدو   دgور و بخشنده
.  است  برشمرده  آنان  ناداني  بشر را دليل  ھاي جويي و ستيزه  ديده  رابا نظر وحدت  او جھان  بزرگ  روح  ولي،  است  را گفته  ملل

  ھاي واز تفرقه  كرده  توصيف  ابلھانه  را بر سر دين  ملل  ھاي و خصومت  است  دانسته  د خداوند يكيرا مانند خو  اديان  او حقيقت
دلربا و   زيبا و عبارتھاي  را با سخنان  بشري  خود احساسات  در شاھكار بزرگ  وستپير .  است  با تأثر ياد نموده  مردم  مايه بي
و   رزم  ھاي صحنه  ميزان  ھمان  نيز به  عاشقانه  ھاي صحنه  در خلق  كه  است  داده  و نشان  تصوير و تعبير نموده  انگيزي دل

  .نبرد تبحر و تسلط دارد

  !برای سلطان محمود، دروغ است» شاھنامه«افسانه سرودن : جنيدی

فردوسي  »نامهشاھ«سرودن   افسانه : "شاھنامه پژوه نامدار کشورمان در مورد اين کتاب گرامی می گويد فريدون جنيدي
گذاري شده است؛ اما كاش روز  ارديبھشت به نام فردوسي نام 25روز گرچه ا. تبراي محمود غزنوي يك دروغ بزرگ اس

چه در دو بيت اناست؛ چن» شاھنامه«پايان نگارش  دادند كه روز وپنجم اسفندماه قرار مي بزرگداشت فردوسي را روز بيست
 :آمده است» شاھنامه«نگارش نيز تاريخ پايان » شاھنامه«پاياني 

 روز ارد  به ماه سپندارمذ،/ يزدگرد   سرآمد كنون نامه
  نامدار  كه پيوستم اين نامه/ ھشتاد بار ز ھجرت شده پنج 

اسفند، روز پايان سرايش  25اِرد،  25، روز »شاھنامه«به بنياد اين دو بيت پاياني : "مه می گويددير بنياد نيشابور در ادام
 388ھجري به پايان رسيده است و اگر آن را به تاريخ خورشيدي برگردانيم، تاريخ آن  400است كه در سال  »شاھنامه«

با اين حال، . اعMم كردم و در جاھاي مختلف آن را جشن گرفتيم 81شود، كه من اين موضوع را در سال  خورشيدي مي
ي خرد و فرھنگ نياكان را  ن ايران، فردوسي، اين آينهتاريخ روز بزرگداشت فردوسي مھم نيست؛ مھم اين است كه فرزندا

 ."ددارند و آينده را در گذشته ببيننھا گام بر در ھر لحظه بزرگ بدارند، با آن نياكان خود را بشناسند، به راه پاك آن

يت جعلي از ب 3000اضافه شدن : "ده و می گويداشاره كر» شاھنامه«واندن او در ادامه به علت ناتواني جوانان براي خ
. به ھم بخورد» شاھنامه«، يكي از دgيلي است كه باعث شده پيوند ابيات »شاھنامه«سوي شاعران دربار غزنويان به 

ن در ھا نامي از غزنويا ي آن كه شعرھايي از فردوسي را به محمود غزنوي نسبت دھند و به واسطه غزنويان براي اين
افزودند كه ھمين ابيات سبب » شاھنامه«شاعران درباري نام محمود را در ابياتي به تعدادي از   بماند، به وسيله» شاھنامه«

وشبختانه در نيز دچار مشكل شود؛ اما خ» شاھنامه«ي فردوسي به ھم بخورد و خواندن » شاھنامه«ھاي  است پيوند بيت شده 
سال به  30كه كار ويرايش آن  مكرد را آغاز» شاھنامه«ويرايش من ، »شاھنامه «سال از سرايش ھزارپس از  1355سال 

در اين ويرايش، شعرھايي كه فردوسي سروده، با خط درشت نوشته شده است و . منتشر شد 1385طول انجاميد و در سال 
ام كه به چه  ھمچنين در زيرنويس شعرھا شرح داده. اضافه شده، ريزتر نوشته شده است» شاھنامه«ھايي كه بعدھا به  بيت

را به » شاھنامه«كساني كه ، در اين ويرايش. رسد ھا منسوب به فردوسي نيستند، كه گاھي به پنج دليل ھم ميدليل اين شعر
تواند اين اثر  كه جوان ايراني ميابيات به ھم پيوسته ھستند؛ چنان خوانند، خواھند ديد كه چقدر را مي  گيرند و آن دست مي

  ."دنياكان خود را بخوان

براي » شاھنامه«ي سرودن  افسانه ام كه  نشان داده» شاھنامه«  ھايم درباره در پژوھش: "ه می دھدادام پژوه ن شاھنامهاي
 400را در سال » شاھنامه«دليل آن ھم اين است كه اگر قبول كنيم فردوسي نگارش . محمود غزنوي يك دروغ بزرگ است



ري است كه در اين سال، محمود غزنوي ھج 370سال قبل از آغاز سرايش آن، سال  30ھجري به پايان برده است، 
اياز به پيشگاه محمود رفته باشد؟   چطور ممكن است فردوسي به وسيله ساله بوده است و وقتي محمود در اين سن بوده، يازده

مود مح» شاھنامه«اند كه در آغاز سرايش  و تاريخ را نسنجيده  ام كه خردمندان ھمين اندازه ھم به خود زحمت نداده زده شگفت
گاه سر خود را نه  ھيچ، زمين خراسان و درخت پايدار ايراندھد كه آزادمرد  اين دليل تاريخي نشان مي. ساله بوده است يازده

  ر را براي رضايت نياكان و آيندهاو اين كا. تنھا در مقابل اميران غيرايراني؛ بلكه حتا در مقابل ايرانيان نيز خم نكرده است
  ."غاز كرد و به پايان رساندزمين آ فرزندان ايران

افزوده شده است؛ » شاھنامه«بيت شعر دروغين به  3000دھد  شواھد زيادي دارم كه نشان مي: "می افزايدجنيدي در پايان 
گويد سياوش دو زن داشته است؛ در صورتي كه سياوش در شاھنامه  مانند بخش اسكندر يا بخشي از داستان سياوش كه مي

ام از  ھاي ديگري كه با دgيل فراوان ثابت كرده ھمچنين داستان. تنھا يك زن با نام فرنگيس داشته استنماد پاكي است و 
درصد اينك در دست فرزندان  99شده با خلوص  ي ويرايش» شاھنامه«توانم بگويم ابيات  چه مي فردوسي نيستند، چنان

 ."فردوسي قرار گرفته است

  ستشاھنامه برگ ھويت ھرايرانی ا: يوسفی

به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی نيز » عاشقانه ھای شاھنمامه«و نويسنده کتاب محمدرضا يوسفی نويسنده، محقق 
در : "مواضعی که برخی محققان افغان به تازگی درباره سرايش شاھنامه زير سايه تمدن غزنين، ابراز کرده بودند، گفت و

ای با جغرافيای امروزی کامM متفاوت  سرزمين ايران اسطوره. ای توجه کنيم اسطورهبيان چنين سخنانی بايد به مفھوم ايران 
. اند ھا ھستند، روزی جزو اين جغرافيا بوده گويند و مردم افغانستان ھم از آن است و تمامی ملل امروز که به فارسی سخن می

بستگی دارد ک ھدفمان از توصيف موقعيت  .شوند بخشی از کشورھای آسيای ميانه ھم شامل جغرافيای آن روز ايران می
کنيم، شاھنامه بيشتر از  يابی می ای باشد، طبيعتا وقتی اين منطقه را ريشه اگر منظورمان ايران اسطوره. جغرافيايی چه باشد

تمدن شود شاھنامه فردوسی در زمان  يک نکته مھم ھم درباره اين که گفته می. پردازد  ھمه به حوادث دوران ساسانيان می
غزنی آفريده شده، اگر روايت فرار و مھاجرت فردوسی را بپذيريم، عاملش خود سلطان محمود غزنوی يعنی پادشاه غزنه 

  ."بوده است

ھای ادبيات  ھای فولکلوريک يا داستان ابتدا در عصر سامانيان يعنی پادشاھانی از ايران بود که قصه: "وی در ادامه گفت
پيران چند جوان را تحت امر . آوری شد شود، جمع شان استاد می که معادل امروزی» پيران«نام عامه، به وسيله افرادی به 

اين کار در . کردند آوری می ھای رايج بين مردم آن زمان را جمع رفتند و داستان خود داشتند که کوچه به کوچه در محMت می
ش شاھنامه از منابع زيادی استفاده کرد که از خراسان فردوسی برای سراي. زمان نصر ابن احمد سامانی رواج زيادی يافت

اش امروز در آنجا در آستانه تخريب است، يکی از  روستای فردوسی که خانه. بودند  آوری شده ھای اطرافش جمع و سرزمين
. کند یفردوسی از شاھنامه ابومنصوری ھم الھام گرفته است ولی مشخصا به اين موضوع اشاره نم. اين اماکن بوده است

ھايی در اين باره به من  بنابراين کتاب  مندم، دانست که من به ابيات پھلوانی عMقه کند که دوستی از دوستانم می مثM اشاره می
  ."استفاده کرده است» ھا خدای نامک«مانند  ای و پھلوانی عصر ساسانيان ھم فردوسی از منابع ادبيات اسطوره. داد

ز فردوسی، شاھنامه ابومنصوری را داريم که به فرمان پادشاه سامانی گردآوری شده بود و امکان قبل ا: "اين نويسنده افزود
ھا بعد از چھار قرن حمله اقوام  چه مھم است، نھضت ملی احيای ھويت ايرانی آن. دارد به دست فردوسی ھم رسيده باشد

مثM دقيقی يکی از افرادی است که . اند ا روايت کردهشاھنامه منابع مختلفی آن ر مختلف و بازخوانی تاريخی است که قبل از
نوع روايت و . به اشارات او، اشاره کرده است اش و فردوسی ھم در شاھنامه قبل از فردوسی به پيشينه ايرانيان اشاره داشته

زمينه ادبيات تر از اثر دقيقی در  انگيز است و به لحاظ قدرت و سMمت واژگانی بسيار قوی بيان فردوسی بسيار شگفت
ھای زيادی با  بعد از شاھنامه کتاب. کند اين ساختار زبان فردوسی است که او را جاودانه می. ای ماست پھلوانی و اسطوره

ھا به  کدام از آن ھا داريم؛ مانند برزونامه، شھريارنامه و غيره که تا زمان قاجار به وفور نوشته شدند ولی ھيچ عنوان نامه
 ".رسند مه نمیقدرت زبانی شاھنا

ھر ايرانی برای شناخت فرھنگ و پيشينه تاريخی خودش، خودآگاه و . شاھنامه برگه ھويت ھر ايرانی است: "وی گفت
ما منابع اوستايی و پھلوی ھم داريم که بيشتر دينی . کند که يکی از اين منابع، شاھنامه است ناخودآگاه به منابعی رجوع می

شاھنامه . يابند ھايی در سطح ملی تجلی می ھا، دينی است ولی در شاھنامه اسطوره جلی اسطورهگونه منابع، ت در اين. ھستند
ھا به ايران مھاجرت کردند، گروھی به ھند و گروھی ھم به  به نوعی تاريخ اقوام ھند و اروپايی است که يک گروه از آن



بندی روم به سلم، توران  تور و ايرج که در يک تقسيمسلم، : فرزندان فريدون طبق قول شاھنامه سه نفر بودند. توران رفتند
  ."شان تبار آريايی دارند بنابراين ھر سه نفر و مردم قلمرو حکومت. به تور و ايران به ايرج رسيد

 شناختی تازه از شاھنامه فردوسی

  محمدرضا زادھوش

 ملی حماسه و فارسی زبان حماسی شاھکار جھان، ھای حماسه ترين بزرگ از يکی فردوسی، ابوالقاسم کيمح اثر شاھنامه،

 منظوم است اثری شاھنامه .دان خوانده ايرانيان قرآن را آن که چنان رود، می شمار به ما ھويت سند ترين بزرگ نيز و ايرانيان

 سی حدود آن سرايش که )فعول( فعل فعولن فعولن فعولن :مقصور يا محذوف مثمن متقارب بحر در بيت ھزار پنجاه حدود در

  :گويد می باره اين در خود فردوسی .انجاميد طول به سال
  پارسی بدين کردم زنده عجم / سی سال درين بردم رنج بسی

 شمال و شرق در تورانيان شرق، در ھنديان با ايرانيان خارجی کشمکشھای ايرانيان، دgوريھای و پيروزيھا شرح شاھنامه

 تاريخی ای منظومه و حماسی ھای داستان از ای مجموعه و غربی جنوب در تازيان و غربی شمال و غرب در روميان شرقی،

  .است سوم يزدگرد مرگ و ساسانيان انقراض تا ايران تمدن آغاز از
  :شود می ديده شاھنامه در دوره سه اين

  .فريدون ظھور تا کيومرث از اساطيری دوره
  .رستم قتل تا آھنگر کاوه قيام از پھلوانی ورهد

  .سو اين به کيانيان اواخر از تاريخی دوره
 از بعضی البته گرفت پی شاھنامه در توان می را ساسانيان و اشکانيان کيانيان، پيشداديان، پادشاھی ھای سلسله مجموع در

 و رستم رودابه، و زال :ندارند شاھنامه تاريخی سير با ارتباطی چندان که شود می ديده ميان اين در نيز انگيز دل ھای داستان
 عظمت توان می که است ايران نمای تمام آيينه شاھنامه .اسفنديار و رستم و ھفتواد کرم گرازان، و بيژن منيژه، و بيژن سھراب،

 حال عين در ولی است حجيمی و بزرگ گنجينه شاھنامه .نشست نظاره به آن در را ايران فرھنگ رونق و شکوه و فارسی زبان

  .است اختصار رعايت و گويی گزيده ھا، داستان ھمه در فردوسی کار اساس .شود نمی ديده آن در روی حاشيه و پردازی سخن
  .است کرده پيدا راه آن در تازی ھای واژه کمتر و است فھم ھمه و ساده شاھنامه، زبان

 کMم در زشت و پست ھای واژه .گردد نمی بدگويی و چاپلوسی گرد و گويد ینم دروغ زند نمی طعن .دارد پاک زبانی فردوسی

 و کند نمی دريغ اخMقی ھای آموزه بيان از اين، جز به .کند می دوری شدت به اخMق از دور و ناروا تعبيرھای از و نيست او
 ترين مھم .خواند می فرا نيکی به و گويد می جھان اعتباری بی از فردوسی .کشد می بيرون عبرتی و حکمتی داستان، ھر از

 .کنند می دخالت شاھنامه در تر کم فراطبيعی نيروھای و خدايان و است خويشتن نيروی بر تکيه دھد می فردوسی که درسی
 و ثروت و پول به عشق نه و دارد می وا جنگ و تحرک به را شاھنامه قھرمانان آيين، و کيش به عMقه و ملت و وطن به عشق

 و داد چنانچه باشند که قوم و نژاد ھر از آدميان که است اختياری و کسبی امری پستی و بدی طوس، استاد نظر از .مقام و زن
 از را خود و گيرند عبرت درس پيشينيان سوء فرجام از که چنان و نفروشند، دنيا مال و جاه به را درستی و پاکی و ورزند دين

 به که کسانی از نفرت و دوستی وطن حس شاھنامه در .امانند در بدی به آلودگی از يندواپا شيطان رنگارنگ ھای دام در سقوط

  .زند می موج اند رسانيده گزند ايران
 بندھشن، مانند پھلوی ھای کتاب در مثال عنوان به .است داشته رواج ايرانيان ميان در ديرباز از شاھنامه ھای داستان مايه بن

 اشارات ھا يشت نسک در ويژه به اوستا در .دشون می ديده شاھنامه ھمانند پھلوانانی و رمانانقھ دينکرد، و زريران اياتکار

 داستانی چنين جھان سرتاسر در بزرگ حماسی آثار تمام .است شده کيانيان و پيشداديان ھای دودمان از شخصيتھای به فراوانی

 به توانا شاعری آنکه تا شود می منتقل نسلی به نسلی از نهسي به سينه و يابد می رواج دھان به دھان مردم ميان در .دارند

 سپھداران از يکی دست به آن از پيش چندی که بود ابومنصوری منثور شاھنامه فردوسی، اصلی ماخذ .بپردازد ھا آن بازآفرينی

 آزادسرو، ھای نام به زني شفاھی راوی پنج از شاھنامه در فردوسی .بود شده گردآوری موجود روايات و آثار روی از خراسان
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  سرآغاز
 خداوند جان و خردبه نام 

 کزين برتر انديشه برنگذرد
 خداوند نام و خداوند جای
 خداوند روزی ده رھنمای

 خداوند کيوان و گردان سپھر
 فروزنده ماه و ناھيد و مھر

 ز نام و نشان و گمان برترست
 نگارندٔه بر شده پيکرست

 به بينندگان آفريننده را
 نبينی، مرنجان دو بيننده را

 انديشه راهنيابد بدو نيز 
 که او برتر از نام و از جايگاه

 سخن ھر چه زين گوھران بگذرد
 نيابد بدو راه جان و خرد

 خرد گر سخن برگزيند ھمی
 ھمان را گزيند که بيند ھمی
 ھستستودن نداند کس او را چو
 ميان بندگی را ببايدت بست

 جان را ھمی سنجد اویخرد را و
 در انديشٔه سخته کی گنجد اوی

 ت رای و جان و زبانبدين آل
 ستود آفريننده را کی توان؟

 به ھستيش بايد که خستو شوی
 کار يکسو شوی ز گفتار بی

 پرستنده باشی و جوينده راه
 به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

 توانا بود ھر که دانا بود
 ز دانش دل پير برنا بود
 گاه نيست از اين پرده برتر سخن

 ز ھستی مرانديشه را راه نيست
*** 

  در ستايش خرد
 وصف خردد، کنون ای خردمن

 بدين جايگه گفتن اندرخورد
 کنون تا چه داری بيار از خرد
 که گوش نيوشنده زو برخورد
 خرد بھتر از ھر چه ايزد بداد
 ستايش خرد را به از راه داد
 خرد رھنمای و خرد دلگشای

 خرد دست گيرد به ھر دو سرای



 ازو شادمانی وزويت غميست
 فزونی وزويت کميستوزويت 

 خرد تيره و مرد روشن روان
 نباشد ھمی شادمان يک زمان
 چه گفت آن خردمند مرد خرد

 برخوردکه دانا زگفتار از
 کسی کو خرد را ندارد ز پيش

 دلش گردد از کردٔه خويش ريش
 ھشيوار ديوانه خواند ورا

 ھمان خويش بيگانه داند ورا
 ازويی به ھر دو سرای ارجمند

 پای دارد ببند گسسته خرد
 خرد چشم جانست چون بنگری

 چشم شادان جھان نسپری تو بی
 نخست آفرينش خرد را شناس
 نگھبان جانست و آن سه پاس

 سه پاس تو چشم است وگوش و زبان
 گمان کزين سه رسد نيک و بد بی

 ؟خرد را و جان را که يارد ستود
 ؟و گر من ستايم که يارد شنود

 سود حکيما چو کس نيست گفتن چه
 ازين پس بگو کافرينش چه بود

 تويی کردٔه کردگار جھان
 ببينی ھمی آشکار و نھان

 به گفتار دانندگان راه جوی
 به گيتی بپوی و به ھر کس بگوی

 ز ھر دانشی چون سخن بشنوی
 از آموختن يک زمان نغنوی
 چو ديدار يابی به شاخ سخن

 بدانی که دانش نيايد به بن
*** 

  آفرينش عالم
 بايد که دانی درست از آغاز

 سر مائه گوھران از نخست
 که يزدان ز ناچيز چيز آفريد

 بدان تا توانايی آرد پديد
 سرمائه گوھران اين چھار

 روزگار رنج و بی برآورده بی
 يکی آتشی برشده تابناک

 ميان آب و باد از بر تيره خاک
 نخستين که آتش به جنبش دميد
 ز گرميش پس خشکی آمد پديد

 ز آرام سردی نمود وزان پس
 ز سردی ھمان باز تری فزود

 چو اين چار گوھر به جای آمدند
 ز بھر سپنجی سرای آمدند



 گھرھا يک اندر دگر ساخته
 ز ھرگونه گردن برافراخته

 پديد آمد اين گنبد تيزرو
 نو شگفتی نمايندٔه نوبه

 ابر ده و دو ھفت شد کدخدای
 گرفتند ھر يک سزاوار جای

 آمد پديددر بخشش و دادن 
 ببخشيد دانا چنان چون سزيد
 فلکھا يک اندر دگر بسته شد
 بجنبيد چون کار پيوسته شد

 چو دريا و چون کوه و چون دشت و راغ
 زمين شد به کردار روشن چراغ

 بباليد کوه آبھا بر دميد
 سر رستنی سوی باU کشيد
 زمين را بلندی نبد جايگاه

 يکی مرکزی تيره بود و سياه
 بر شگفتی نمودستاره برو 

 به خاک اندرون روشنائی فزود
 ھمی بر شد آتش فرود آمد آب

 ھمی گشت گرد زمين آفتاب
 گيا رست با چند گونه درخت

 به زير اندر آمد سرانشان ز بخت
 ببالد ندارد جز اين نيرويی

 نپويد چو پيوندگان ھر سويی
 وزان پس چو جنبنده آمد پديد
 ھمه رستنی زير خويش آوريد

 خواب و آرام جويد ھمیخور و 
 وزان زندگی کام جويد ھمی

 نه گويا زبان و نه جويا خرد
 ز خاک و ز خاشاک تن پرورد

 نداند بد و نيک فرجام کار
 نخواھد ازو بندگی کردگار

 چو دانا توانا بد و دادگر
 از ايرا نکرد ايچ پنھان ھنر

 چنينست فرجام کار جھان
 نداند کسی آشکار و نھان

***  

  مردمآفرينش 
 چو زين بگذری مردم آمد پديد

 شد اين بندھا را سراسر کليد
 سرش راست بر شد چو سرو بلند

 به گفتار خوب و خرد کاربند
 پذيرندٔه ھوش و رای و خرد
 مر او را دد و دام فرمان برد

 ز راه خرد بنگری اندکی
 که مردم به معنی چه باشد يکی



 مگر مردمی خيره خوانی ھمی
 ندانی ھمیجز اين را نشانی 

 اند ترا از دو گيتی برآورده
 اند به چندين ميانجی بپرورده

 نخستين فطرت پسين شمار
 تويی خويشتن را به بازی مدار

 شنيدم ز دانا دگرگونه زين
 چه دانيم راز جھان آفرين

 نگه کن سرانجام خود را ببين
 چو کاری بيابی ازين به گزين

 به رنج اندر آری تنت را رواست
 ج بردن به دانش سزاستکه خود رن

 چو خواھی که يابی ز ھر بد رھا
Yسر اندر نياری به دام ب 
 نگه کن بدين گنبد تيزگرد

 که درمان ازويست و زويست درد
 نه گشت زمانه بفرسايدش

 نه آن رنج و تيمار بگزايدش
 نه از جنبش آرام گيرد ھمی

 نه چون ما تباھی پذيرد ھمی
 ازو دان فزونی ازو ھم شمار

 نيک نزديک او آشکار بد و
***  

  آفرينش آفتاب وماه
 ز ياقوت سرخست چرخ کبود

 نه از آب و گرد و نه از باد و دود
 به چندين فروغ و به چندين چراغ

 بياراسته چون به نوروز باغ
 روان اندرو گوھر دلفروز

 کزو روشنايی گرفتست روز
 ز خاور برآيد سوی باختر

 تر نباشد ازين يک روش راست
 آنکه تو آفتابی ھمیايا 

 چه بودت که بر من نتابی ھمی
 چراغست مر تيره شب را بسيچ

 به بد تا توانی تو ھرگز مپيچ
 چو سی روز گردش بپيمايدا

 شود تيره گيتی بدو روشنا
 پديد آيد آنگاه باريک و زرد

 چو پشت کسی کو غم عشق خورد
 چو بيننده ديدارش از دور ديد

 ھم اندر زمان او شود ناپديد
 دگر شب نمايش کند بيشتر

 ترا روشنايی دھد بيشتر
 به دو ھفته گردد تمام و درست
 بدان باز گردد که بود از نخست



 بود ھر شبانگاه باريکتر
 به خورشيد تابنده نزديکتر
 بدينسان نھادش خداوند داد

  بود تا بود ھم بدين يک نھاد
***  

  چگونگی فراھم آمدن شاھنامه
 اند گفتهسخن ھر چه گويم ھمه 
 اند بر باغ دانش ھمه رفته

 اگر بر درخت برومند جای
 نيابم که از بر شدن نيست رای

 کسی کو شود زير نخل بلند
 ھمان سايه زو بازدارد گزند

 ای ساختن توانم مگر پايه
 بر شاخ آن سرو سايه فکن

 کزين نامور نامٔه شھريار
 به گيتی بمانم يکی يادگار
 مدانتو اين را دروغ و فسانه 

 به رنگ فسون و بھانه مدان
 چه اندر خورد با خردازو ھر

 دگر بر ره رمز و معنی برد
 يکی نامه بد از گه باستان

 فراوان بدو اندرون داستان
 پراکنده در دست ھر موبدی

 ای نزد ھر بخردی ازو بھره
 يکی پھلوان بود دھقان نژاد

 دلير و بزرگ و خردمند و راد
 پژوھندٔه روزگار نخست

 شته سخنھا ھمه باز جستگذ
 ز ھر کشوری موبدی سالخورد

 بياورد کاين نامه را ياد کرد
 بپرسيدشان از کيان جھان
 وزان نامداران فرخ مھان

 که گيتی به آغاز چون داشتند
 که ايدون به ما خوار بگذاشتند
 چه گونه سرآمد به نيک اختری

 برايشان ھمه روز کند آوری
 بگفتند پيشش يکايک مھان

 سخنھای شاھان و گشت جھان
 چو بشنيد ازيشان سپھبد سخن

 يکی نامور نافه افکند بن
 چنين يادگاری شد اندر جھان

 برو آفرين از کھان و مھان
 چو از دفتر اين داستانھا بسی

 ھمی خواند خواننده بر ھر کسی
 جھان دل نھاده بدين داستان

 ھمان بخردان نيز و ھم راستان



 نجوانی بيامد گشاده زبا
 سخن گفتن خوب و طبع روان

 به شعر آرم اين نامه را گفت من
 ازو شادمان شد دل انجمن

 جوانيش را خوی بد يار بود
 ابا بد ھميشه به پيکار بود
 برو تاختن کرد ناگاه مرگ

 نھادش به سر بر يکی تيره ترگ
 بدان خوی بد جان شيرين بداد
 نبد از جوانيش يک روز شاد

 شديکايک ازو بخت برگشته 
 به دست يکی بنده بر کشته شد
 برفت او و اين نامه ناگفته ماند

 چنان بخت بيدار او خفته ماند
 الھی عفو کن گناه ورا

 بيفزای در حشر جاه ورا
 دل روشن من چو برگشت ازوی
 سوی تخت شاه جھان کرد روی
 که اين نامه را دست پيش آورم

 ز دفتر به گفتار خويش آورم
 بيشماربپرسيدم از ھر کسی 

 بترسيدم از گردش روزگار
 مگر خود درنگم نباشد بسی
 ببايد سپردن به ديگر کسی

 و ديگر که گنجم وفادار نيست
 ھمين رنج را کس خريدار نيست

 برين گونه يک چند بگذاشتم
 سخن را نھفته ھمی داشتم

 سراسر زمانه پر از جنگ بود
 به جويندگان بر جھان تنگ بود

 جھانز نيکو سخن به چه اندر 
 به نزد سخن سنج فرخ مھان
 اگر نامدی اين سخن از خدای

 نبی کی بدی نزد ما رھنمای
 به شھرم يکی مھربان دوست بود

 تو گفتی که با من به يک پوست بود
 مرا گفت خوب آمد اين رای تو

 به نيکی گرايد ھمی پای تو
 نبشته من اين نامٔه پھلوی

 به پيش تو آرم مگر نغنوی
 جوانيت ھستگشاده زبان و 

 سخن گفتن پھلوانيت ھست
 شو اين نامٔه خسروان بازگوی

 بدين جوی نزد مھان آبروی
 چو آورد اين نامه نزديک من

 برافروخت اين جان تاريک من



 بدين نامه چون دست کردم دراز
 يکی مھتری بود گردنفراز

 جوان بود و از گوھر پھلوان
 خردمند و بيدار و روشن روان

 خداوند شرمخداوند رای و 
 سخن گفتن خوب و آوای نرم
 مرا گفت کز من چه بايد ھمی
 که جانت سخن برگرايد ھمی

 به چيزی که باشد مرا دسترس
 بکوشم نيازت نيارم به کس

 ھمی داشتم چون يکی تازه سيب
 که از باد نامد به من بر نھيب
 به کيوان رسيدم ز خاک نژند

 از آن نيکدل نامدار ارجمند
 خاک و ھم سيم و زربه چشمش ھمان 

 کريمی بدو يافته زيب و فر
 سراسر جھان پيش او خوار بود

 جوانمرد بود و وفادار بود
 چنان نامور گم شد از انجمن

 چو در باغ سرو سھی از چمن
 نه زو زنده بينم نه مرده نشان

 به دست نھنگان مردم کشان
 دريغ آن کمربند و آن گردگاه

 دريغ آن کيی برز و باUی شاه
 گرفتار زو دل شده نااميد

 نوان لرز لرزان به کردار بيد
 يکی پند آن شاه ياد آوريم

 ز کژی روان سوی داد آوريم
 مرا گفت کاين نامٔه شھريار

 گرت گفته آيد به شاھان سپار
 بدين نامه من دست بردم فراز

 به نام شھنشاه گردنفراز
 جھان آفرين تا جھان آفريد

 چنو مرزبانی نيامد پديد
 خورشيد بر چرخ بنمود تاجچو 

 زمين شد به کردار تابنده عاج
 چه گويم که خورشيد تابان که بود

 کزو در جھان روشنايی فزود
 ابوالقاسم آن شاه پيروزبخت
 نھاد از بر تاج خورشيد تخت

 زخاور بياراست تا باختر
 پديد آمد از فر او کان زر

 مرا اختر خفته بيدار گشت
 گشت به مغز اندر انديشه بسيار

 بدانستم آمد زمان سخن
 کنون نو شود روزگار کھن



 بر انديشٔه شھريار زمين
 بخفتم شبی لب پر از آفرين

 دل من چو نور اندر آن تيره شب
 نخفته گشاده دل و بسته لب

 چنان ديد روشن روانم به خواب
 که رخشنده شمعی برآمد ز آب

 ھمه روی گيتی شب Uژورد
 از آن شمع گشتی چو ياقوت زرد

 در و دشت برسان ديبا شدی
 يکی تخت پيروزه پيدا شدی

 نشسته برو شھرياری چو ماه
 يکی تاج بر سر به جای کYه

 رده بر کشيده سپاھش دو ميل
 به دست چپش ھفتصد ژنده پيل
 يکی پاک دستور پيشش به پای

 بداد و بدين شاه را رھنمای
 مرا خيره گشتی سر از فر شاه
 اهوزان ژنده پيYن و چندان سپ
 چو آن چھرٔه خسروی ديدمی

 ازان نامداران بپرسيدمی
 که اين چرخ و ماھست يا تاج و گاه

 ستارست پيش اندرش يا سپاه
 يکی گفت کاين شاه روم است و ھند

 ز قنوج تا پيش دريای سند
 اند به ايران و توران ورا بنده

 اند به رای و به فرمان او زنده
 بياراست روی زمين را به داد

 ازان تاج بر سر نھادبپردخت 
 جھاندار محمود شاه بزرگ

 به آبشخور آرد ھمی ميش و گرگ
 ز کشمير تا پيش دريای چين

 برو شھرياران کنند آفرين
 چو کودک لب از شير مادر بشست

 ز گھواره محمود گويد نخست
 نپيچد کسی سر ز فرمان اوی

 نيارد گذشتن ز پيمان اوی
 ای تو نيز آفرين کن که گوينده

 ای ام جاويد جويندهبدو ن
 چو بيدار گشتم بجستم ز جای

 چه مايه شب تيره بودم به پای
 بر آن شھريار آفرين خواندم

 نبودم درم جان برافشاندم
 به دل گفتم اين خواب را پاسخ است

 که آواز او بر جھان فرخ است
 برآن آفرين کو کند آفرين

 بر آن بخت بيدار و فرخ زمين



 بھارز فرش جھان شد چو باغ 
 ھوا پر ز ابر و زمين پرنگار

 از ابر اندرآمد به ھنگام نم
 جھان شد به کردار باغ ارم

 به ايران ھمه خوبی از داد اوست
 کجا ھست مردم ھمه ياد اوست
 به بزم اندرون آسمان سخاست

 به رزم اندرون تيز چنگ اژدھاست
 به تن ژنده پيل و به جان جبرئيل
 به کف ابر بھمن به دل رود نيل

 سر بخت بدخواه با خشم اوی
 چو دينار خوارست بر چشم اوی
 نه کند آوری گيرد از باج و گنج
 نه دل تيره دارد ز رزم و ز رنج
 ھر آنکس که دارد ز پروردگان

 از آزاد و از نيکدل بردگان
 سر دوستوار شھنشاه را سربه

 به فرمان ببسته کمر استوار
 نخستين برادرش کھتر به سال

 س ندارد ھمالکه در مردمی ک
 ز گيتی پرستندٔه فر و نصر

 زيد شاد در سائه شاه عصر
 کسی کش پدر ناصرالدين بود

 سر تخت او تاج پروين بود
 و ديگر دUور سپھدار طوس

 که در جنگ بر شير دارد فسوس
 ببخشد درم ھر چه يابد ز دھر

 ھمی آفرين يابد از دھر بھر
 به يزدان بود خلق را رھنمای

 که باشد به جایسر شاه خواھد 
 سر و تاج خسرو مباد جھان بی

 ھميشه بماناد جاويد و شاد
 ھميشه تن آباد با تاج و تخت

 ز درد و غم آزاد و پيروز بخت
 کنون بازگردم به آغاز کار
 سوی نامٔه نامور شھريار

  


