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  ليار ير عهھتا                                                   فردوسی و شاھنامه

واز فعالين و مسثولين ا نجمن فرھنگی شما در شھر يوله  تشکر ميکنم که سروران و عزيزان دوستا ن ارجمند از تک تک شما 
چه ند ساعتی را با ھم به بازبينی و بررسی گوشه موجبات اين ھما يش کوچک ولی گرم و صميمی را فراھم کرديد تا بتوانيم 

  ھايی از تاريخ و فرھنگ و مناسبات اجتماعی و بنيادھای  فکری مردمان سرزمينمان ايران زمين بپردازيم . 

،ھمچنين در بيشترا نجمنھای ری ازدانشگاھھای معتبر جھا ن بخصوص در حوزە ھای شرق شناسی  ميدانيد امسال در بسيا
حکيم ابوا لقاسم فردوسی طوسی  برای بزرگداشتانيان خارج از کشور ، سمينار و جلسات و ھما يشھای مفصلی فرھنگی اير

ين سيمای  در بارە ابرگزار شد و در اين ھمايش ھا تازە ترين دستاوردھای تحقيقی و نمونه ھای برجسته از کار پژوھشگران 
ز نستوە اجتماعی ارائه شد که بر گوشه ھا يی  از تاريکی ھا و مبھمات ين مبا ر د بی و اين حماسه سرای نا می و ا درخشان ا

ين  زندگی وی و کار ارزشمند وی نور روشنا يی پاشيد. با توجه به اين موضوع وقتی آقای ايلخانی امر کردند مطلبی را برای ا
له و راستای ھمين گفتگوھا  وز رادر دنباگفتار امرنشست امروز شما آمادە کنم ، اين فرصت را بسيار مناسب و مطلوب يافتم که 

  تھيه و تقديم کنم . در بارە فرد وسی و شاھنامه

. ين و بدخواھان مورد ستم و بيداد قرار گرفت  ند فردوسی چه در زمان حيا تش و چه بعد از وفا تش از طرف مخالفين و معا
ين سلطان سھمگين مھيب ناھنجار را به  امحمود غزنوی  ند کهد ن را تا آ نجا رساودشمنی گويی  درزمان حيا تش سعا يت و بد

خواندن نماز بر زير پای پيل له خواھد کرد و بعد از وفا تش قا ضی شھر از را  اويد کرد که  تھدانداختند بطوريکه وی جان 
ير پا گذاشت تا جلوگيری کرد . گستاخيھا مرزھای ديگری را ھم زنش  ھمشھريامزار مياندر  جنازە اش و به خاک سپردن آن

در آن وارد کرد ند وبخشی ن در متن شاھنامه بعضی آرا و عقايد خود را  از غا صبان قلم و اند يشه با دست بردکسا نی آنجا که 
. به ھمين خاطر است که متنھای گونا گون از اين کتاب وجود دارد و نمودنداز اشعار و ايدە ھای فردوسی را از شاھنا مه حذ ف 

  فرھيختگان فرھنگ را به کار تصحيح وتوضيح در بارە شاھنامه واداشته است.بسياری از 

ی وی چه انگ وران زند مه چه مطالبی نگاشته و د ە و در شاھنا وسی چه کا ر کرد ما در برابر اين سوآ ل قرار ميگيريم که فرد
ه به ا ين پرسش نا گزير ھستيم دوران يست است . برای دادن جوابی شا کردەبا چنين مضا يقی روبرو وی را دورانيست که 

فردوسی و مناسبات حاکم بر آن را کاوش کنيم و به ريشه يا بی تضادھای آن زمان بپردازيم و جايگاه حکيم طوس را در زندگی 
در کنيم .ميدانيم که فردوسی در دوران سامانيان چشم به جھان گشود و عرصه ھای سياسی ، اجتماعی وفکری آن زمان شناسا يی 

   نزديک کردن ما به مقصود بسيار با اھميت است. به لحاظدوران غزنويان از دنيا رفت . مقا يسه ا ين دو دوران متفا وت 

درزمان سامانيان شھرھای خراسان (مرو،نيشابور،بلخ،ھرات ) پايگا ە معارف علمی زمان بود. دانشمندان از سراسرمشرق زمين 
يد آمد. داستانھای کھن حماسی و جشن  ند . زبان فا رسی جد يد شکوفا شد . نظم و نثرپد روی می آوردبه اين حوزە ھای علمی 

 ھای ملی به عنوان بخشی از ميراث فرھنگی در ميان تودە ھای مردم رونقی تازە يافت. دانشمندا نی چون ابن سينا ، بيرونی، فا
رصه وجود گذاشتند و به شعله ھای دانش و معرفت گرما پا به عرابی، رودکی، فردوسی، زکريای رازی ، بو سھل مسيحی و....

سراغ  ھمزمان در يک دورەراو پرتوی تازە بخشيد ند .در ھيجکدام از دورە ھای تاريخ اجتماعی ايران ، ا ين ھمه دانشمند نام آور
 با می شد و ثار متنوع کHسياست تسامح و اعتدا ل باعث بوجودآمدن آنداريم.ا ين بزرگان ھمگی به زمان سامانيان تعلق دارند.

، خوارج، حنفی، مالکی، شافعی يی، يھودی، مسيحی، زردشتی ، مانوی ، خرم دينی، شيعی اسماعيلی ، کراميه  ورھای بودا
نی و نظام اداری محکمی پی ريزی کردند. در  ميدان جوIنی يافتند . وزيران کاردان (جيھانی، بلعمی، عتبی) تشکيHت ديوا

  نصربن احمد و وزير وی ا بو طيب مصعبی به آيين اسماعيلی گرويد ند .اميرا ما نيان اواخر حکومت س

دوران درخشش سامانيان با کود تای نوح بن نصررو به خاموشی گذاشت و با دخالت سرداران لشکر سامانی در امور مملکت و 
ض سامانيان و ظھور حکومت غزنوی فراھم شد به جنگھای داخلی کشيد و موجبات انقرا، منازعات قدرت طلبانه مدعيان سلطنت 

 . زمينه مخالف کشی را آمادە تر کردبا خونريزی و کشتا ر و از بين بردن مخالفان طی شد و به طورکلی اين مرحله گذار 
م و ) در قيروان تونس به تشکيل دولت فاطمی نايل آمدند که بعدھا با تسخير مصربه آن قوا321ھمزمان با اين فاطميان سال (

چشمان خليفه عباسی را ميل کشيد و ) بغداد را تصرف کردند .معزالدوله ديلمی 324قدرت بيشتری بخشيدند وديلميا ن در سا ل (

خليفه دست نشاندە خودرا بر منبر خHفت استوار کرد.ھواداران ھر کدام از اين  روند ھای فکری و سياسی در محيط زندگی 
ا زعات و اختHفات دامن ميزدند و تودە ھای بی پناە در آ تش اين نابسامانيھا ميسوختند و اھل فردوسی فعال بودند و به آ تش من

ا در روستای باژ ازناحيه ط 329در اين دوران پر آشوب د ر سال در زير بار ستم و استبداد تحليل ميرفتند .فردوسی قلم و انديشه 
  با اشارە به اين اوضاع است که ميگويد :ت و از جھان رف 410بران شھر طوس چشم به جھان گشود ودرسال

  نه پر از جنگ بود                                    به جويندگان بر جھان تنگ بود. سراسر زما
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غزنويان در اين اوضاع نا بسامان که خود در ھدايت آن نقش داشتند در خراسان به قد رت رسيد ند و محمود غزنوی با تکيه بر 
لغت تازە ای به ا صطHحات ود انوخودرا سلطان محمود نيزخسی وملقب ساختن خود به يمين الدوله  عنوی خليفه عباپشتيبانی م

نخواندە بود. دوران غزنويان بر خHف سامانيان  نامين  فرھنگ ايران افزود زيراکه قبل از وی ھيجکس خودرا به اخودکامگی 
سلطا  کهنوعی بندگی جمعی و عمومی  قبال سلطان رعيت شمردە ميشد ند ، که سراسر مردم در فرديست وران سلطنت مطلقه د

ن ،جمع شاعران ھمه و ھمه  نی روشنفکران و روحانيا ، قشر فوقاصاحب جان و ما ل رعيت بود. طبقا ت توانگر شھر و دە  ن 
بزرگ و سپاە تحت نظر سپھساIر رمه ھا ، ايلچی ھا ، دستگاه وسيع غHمان زير نظر حاجب در چنبرە قدرت مطلق سلطان بود.

، عوايد مشغHت و ضيعت ھای آباد سلطانی ودستگاه وسيع حرم ھمه به سلطان تعلق داشت .جنگ ، خراج بی پايان از زر ھريوە 
  ، نثار گرفتن در ايام جشنھا و مصادرەاموال منابع بی پايان سلطان بود.

به خاک سياە نشاند و سرزمينشان را  . مردم آن ديار رالشکر کشيد بار به ھند  11سال حکومت خود 22محمود غزنوی در مدت 
کسانيرا که از  . ين خود را با آن انباشت  را تاراج کرد و خزا داراييھای مردم آنجا و گنجينه ھای موجود آنھابه خون کشيد. 

از بلخ بود تا Iھور و مولتان و گروە  نوبردگا اند. قطار اسيرانشکريان وی جان به دربردە بودند به بردگی کشلکشتارھای وسيع 
غHمان و کنيزکان سيل آسا از اطراف امپراطوری بسوی غزنه و بلخ و ديگر مراکز قدرت روان بود . دوران محمود غزنوی 

و که يافتن نمونه مشابه ديگری با ا ين وسعت و اشتمال در خريد در تاريخ اجتماعی ايران است   سياە ترين دوران بردە داری
 يوان رسا دش بونصر مشکان در د ابوالفضل بيھقی که زير نظر استا نيست. متصورممکن و نسان ھای مظلوم و بينوا  فروش ا

بونصر مشکان ، در اواخر سلطنت محمود و ھمه سلطنت مسعود رييس ديوان رسالت بود و لت محمود کار ميکرد و بعد از فوت 
غزنويان را به مملکت داری وجنبه ھای مختلف انديشه و رفتار چگونگی  ر است خود دارای وجدانی بيدار و شخصيتی استوا

در بارە  . با آوردن چند نمونه از تاريخ بيھقی ميتوان با وضوح و روشنی بيشتری سخن گفت. خوبی منعکس کردە است 
  مينويسد :جاسوسی که رواج کامل داشت 

رون کردە بودند و ملطفه ھای خرد آنجا نھادە پس به تراشه چوب استوار (آلت کفش دوزان از توبرە بيرون کرد ند و چوبھا بي
ورند) و جاسوسی در خانوادە سلطنتی ھم مرسوم بود چنانکه در بارە جا سوسا نی که  کردە ورنگ چوبگون کردە تا به جای نيا

اس يوسف را ميشنود و او چه بر وی در نھان مشرف کردە تا انفمحمود بر عم خود گذاشته بود مينويسد (طغرل حاجبش را 
  دانست که دل و جگر معشوقش بر وی مشرف اند) . 

(سلطان دشنام دا دن يا به اصطHح آن زمان جفا گفتن مانند قلتبان ، کش خان ، غرزن ، قواد، مخنث ، مد بر، درحکم نوازش بود 
يست در دل گرفت. ملوک ھر چه خواھند  که زجر ميشد ميتوانست شخص را دستور دھد که پوست کنند سخن تند را چه ميبا

گاه اجازە داشتند دارا فرين  . ) اطرافيان سلطان تا سه بار زمين ميبوسيد ند  ل گويند و با ايشان صحبت گفتن سود ندارد به ھيچ حا
پيادە شد ند و تخت را ببوسند و اگر امکان دست بوسی می يافتند اين افتخار بزرگی بود. (چون بوسعيد نام سلطان بگفت ھمگان 

  بر نشستند.)

(امير مغا صفه فرمود تا بو .بود درە اموال، به قلعه فرستادن، سنگ باران کردن و پوست کندن تنبيھات محمودی عبارت از مصا
طلحه را بگرفتند و بازداشتند و ھر چه داشت پاک بستد ند پس پوستش بکند ند . چون استرە حجام به آن رسيد گذشته شد .رحمت 

عليه.من وی را د يدم بر سرگين دا نی افکندە در جوی کوشک عد نا نی که آنرا سکين گويند وتکين سقHبی پردە دار بر وی اله 
 موکل. ستم را اندازە نبود و تيرە روزی رعايا را کرانی نه.پس بايد قلم را بر شور بختی مردم سرزمين بH خيز ايران لختی بگريا

  )نم.

تلف سياسی ، نظا می ، جاسوسی ، ما لی ،سياست خا رجی ، دينی ، اجتماعی ، فروگرفتن با اتکا به عرصه ھای مخ
سپھساIرعلی ، سپھساIر غازی ، سپھساIر اريا رق مثل آب خوردن بود.ابوا لفتح بستی شاعر ذواللسانين و اديب بزرگ به 

 و مشککی در گردن وراهرا ديدم خلقانی پوشيدە  در راه ویکمترين اشارە يکی از مھتران درگاه به ستورگا ه فرستادە ميشد (
) حسنک وزير را در زمان مسعود سنگ برمن گرفت ، گفت قريب بيست روز است تا در ستورگاه آب ميکشم ، شفاعتی بکنی

 ھر کس گفتند شرم نداريد مردی را که می کشيد به دار چنين می بريد.خواست شوری بزرگ برپا شود . سوا رانباران کردند (
. حسنک را سوی دار بردە و به جايگاه رسانيدند . آواز داد ند که سنگ زنيد . ھيچ کس ند  ند ن شور بنشاآسوی عامه تاختند و 

 رسن به ند که سنگ زنند و مرد خود مردە بود که جHدش دست به سنگ نمی کرد . ھمه زار می گريستند .مشتی رند را زر داد
و گزارش رسيد که مردی نيشا بوری پول بسيار دارد و  بدبه ھر شيوە ای پول مردم می ستا ند (  محمود)گلو انداخته و خپه کردە

به ما خبر رسيدە که تو قرمطی ھستی .او پاسخ داد قرمطی نيستم ، پولی دارم بسی توانگر است . وی را به غزنه خواند و گفت 
  ازاو ستا ند و نامه ای در درستی باور وی نوشت) آن چه خواھی از آن برگير و اين نام از من بزدای . محمود پولی

باکاليجار سپھبد طبرستان و مسعود جنگی اتفاق افتاد که به پيروزی مسعود و فرار باکاليجار ا نجاميد . ميان درزمان مسعود 
نوشته است:(سلطان اشا ين شھر در آورد ند . بيھقی  لشکر گاه مسعود را در کنار شھر آمل بر پا کردند و دمار از روزگار مردم ا
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زرنشا بوری ھزار ھزار دينا رو جامه ھای ، رت کرد نشستن، بنشستم . گفت آنچه می بايد از آمل و طبرستان حاصل شود 
، يد و گفت  رزمی و ديگر اجناس ھزار تا و محفوری و قا لی ھزارد ست وپنج ھزار تا کيش . من نسخت نزد وزير بردم ، بخند

. شبانه مردم بسيار از شھر بگريخت بکنند و بسوزند و بسيار بد نامی حاصل آيد و سه ھزار درم نيا بند  ببينی که اين نواحی
.سوار و پيادە می رفتند و مردمان را می گرفتند و می آوردند و در شھر آتش زد ند و ھرچه می خواستند می کردند و قيا مت را 

. متظلمان از اين شھر به بغداد رفته بودند و بر درگاه خليفت فرياد کردە  ما نست و مٶنات و بد نا می سخت بزرگ حا صل شد .
خا ک بر سر آن خا کسا ر که خدمت پا  بر قلم من چنين سخن ميرود وليکن چه چارە است .سخت دشوار است بر من که 

دم آمل بيشتر آن بود که ومر.  کند که با ايشان وفا و حرمت و رحمت نيست و من دل به ھمه ب# ھا خوش کردەام دشاھان
، دراين ميانه مردی فقاعی حاجب بگتغدی رفته بود تا لختی يخ و برف آورد . درآن کران گريخته بودند و در بيشه ھا پنھان شدە 

آن بيشه ھا ديھی بود ، دست در دختری دوشيزە زد تا او را رسوا کند .پدر و برادرا نش نگذاشتند وجای آن بود و لجاج رفت با 
ن فقاعی و يارانش و زوبينی رسيد فقاعی را ، بيامد و ساIر بگتغدی را گفت و تيز کرد و وی ديگر روز بی فرمان بر پيل اي

. چنانکه باز نمود ند که چند ين ر غارت و کشتن رفت  نشست و با فوجی غHم سلطا نی سوار به آن د يه و بيشه ھا رفت و بسيا
  ) ز نشسته و مصحف ھا در کنار بکشته بودند. د و پارسايان بر مصHی نما از زھا

بيھقی با اشارات متعدد به دژ اند يشيھا و دژکرداريھا و رفتار دژخيمانه ديوانھای قضا ، استيفا ، اشراف، بريد ، سپاھی، شحنگی 
لل وارد کردن بر زند گی خ، و به نام دين فع خود و به زيان ديگران ادراين نظام ھر کس در پی منو....به اين نتيجه ميرسد که :(

  ) خ#يق است

مناسبات حاکم بر جامعه فردوسی بسيار جالب است بدانيم حکيم طوس در کدام صف قرار دارد  اين  روشنگری کوتاه در بارە با 
ه در ھجويه ای ک بخصوصين کنجکا وی را در متن شاھنامه و و از چه زاويه ای به رويدا د ھای پيرامون خود مينگرد ،جواب ا

  راج کرد.خدر بارە محمود سرودە است به روشنی ميتوان است

 بترس از خدای  گر نترسی   زکس         گشای        کشور     محمود  شاه   ايا 

 بد ند      کيھان     تاجداران     ھمه              پيش از تو شاھان فراوان بد ند  که

 و به تخت و کHە  و سپاه   گنج   به            به جاه   يکسر    بودند  تو   از   فزون

 کاستی    و    کم    گرد     نگشتند                    راستی   و  خوبی  جز    نکردند

 يزدان پرست پاک     جز    نبودند               زير دست    بر    کردند   داد    ھمه 

 نيک   سرانجام    جستن    نام   وزان        نام نيک         جز    دھر    از   نجستند

  واضافه ميکند:

 د ينو   آيين  نه   دارد  کيش   نه   که             چنين     شھرياری از    به      پشيزی

 داشتن       بھی      اميد         وزيشان              افراشتن       بر     سزايان   نا    سر

 نست پرورد     مار  اند رون   جيب   به               نست    کرد   گم    خويش   سررشته

 بھشت    به باغ   نشا نی     بر   گرش             ويرا سرشت      تلخست   که    درختی 

 شھد ناب و    ريزی    انگبين   به بيخ                 آب  به ھنگام    خلدش   جوی  وراز

 آورد بار     تلخ      ميوە         ھمان                    آورد      اربه ک  گوھر    سرانجام 

 خا ک     پراکندە    سر  بر   فشانندە                   پاک        يزدان   نزديک   به    بنالم

  مستحق       برفروز       بندە        د ل               به آتش بسوز      روا نش   يارب   که

رسا بود ن اين ابيات احتياج به توضيح ندارد که پرخاش  و فرياد عليه بيداد محمود و دستگاە جبار اوست بخصوص که درجای 
  ديگر در بارە احمد بن حسن ميمندی ميگويد : 
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 جستجوی   مکن  نشا نش  و    زنام         مجوی     مردی    آيين      زميمندی

 انجمن زھر   نامش   باد    گم   که        من       ھمچو  سر او بزن    بر   قلم

اين ميمندی که  مورد عتاب فردوسی قرار گرفته احمد بن حسن ميمندی وزير سلطان محمود است که در اواخر سلطنت محمود به 
وقتی مسعود به خاطر دارا يی ھايی که داشت محمود در مال وی طمع کرد ،مخلوع، مصادرە  ودر قلعه کالنجر بازداشت شد و 

سلطنت نشست مورد عHقه واحترام قرار گرفت و تا آخر عمر وزير مسعود بود وبا حسنک وزير که بر دار کردند نبايد اشتباە 
شود .حسنک ميکال وزير دوران آخرسلطنت محمود بود و وقتی محمود فوت کرد حسنک از محمد برادر مسعود برای جانشينی 

و وقتی سلطنت را از برادرش محمد پس گرفت ، حسنک را بازداشت و به ينه او را به دل گرفت پدرش پشتيبانی کرد .مسعود ک
 دارکشيد و محمد برادر خود را کور کرد.

وبنيادھای سياسی وتکيه گاه اجتماعی فردوسی را در ستيز با جباران زما نه شناسا يی کرديم بايد به پشتوانه ھای اکنون که جايگاه 
فردوسی از دھقانان بودە است و صحبت کنم. وی صی خين ميخواھم کمی در بارە احوال ش ردازيم ولی قبل از اانديشه فردوسی بپ

دھقان در آن زمان به کسانی گفته ميشد که صاحب ضياع و عقار بودند و ملک و مالی داشتند واين ملک و مال به عنوان دارايی 
دھقانان با حفظ ملک موروثی در جمع آوری خراج به در آنزمان ست که موروثی ، سنتی بازماندە از دوران ساسانيان بودە ا

رە ملک و مردم ساکن بر آنرا به عھدە داشتند و در جامعه خود ميراثدار فرھنگ کھن ملی اعامHن حکو متی کمک ميکردند و اد
نام مانيان نيز از دھقانان بودند.سابود. مان فردوسی باقی ماندە زرافيان بودند و مظاھری از اين سنت تا طو مورد احترام ا

که فردوسی قا سم نام پسر فردوسی است و ابوالقاسم يعنی پدر قاسم و پدر قاسم  ماميدانيمکر شدە و در کتابھا ابوالقاسم ذ فردوسی
  :ست اين تنھا پسر فردوسی در سن جوانی به خاطر نامHيمات زمانه دق کردە انامش چيست ،برای ما معلوم نشدە است .باشد 

 به گنج   بيازم   گر    بود  نيکو    نه            پنج   و  برشصت   بگذشت    سال  مرا 

 خويش     فرزند   از مرگ  برانديشم            خويش    ازپند  من   گيرم    بھرە  مگر 

 انبی رو  تن    چون    منم  زدردش            جوان      آن     برفت   نوبت   بود  مرا

 بشتابمش    بيغارە     به   يابم      چو            يابمش     مگر    تا       ھمی      شتابم

 من     آرام   بردی   و    رفتی    چرا        من        کام    بی   بود  مرا   نوبت    که

 پير  ھمراه   ز    جستی   چارە   چرا      دستگير            مرا      بودی    تو   زبدھا 

 بشتافتی   تيز   من    پيش       از   که           داشتی        جوان      ھمرھان       مگر

 برفت برفت  گيتی   يافت  برآرزو نه        را چو شد سال بر سی و ھفت       جوان 

  در نشاند خون   ه ب   من  ديدە   و  دل      بماند           ايدر    رنجش    و     غم    و 

فردوسی فراز و فرود شش امير سامانی را ديدە و مرگ غير طبيعی بيش از سی شاه و وزير و امير را که در جنگ يا زندان به 
و فرزندش را که (نه بر  آزمودەطان محمود را که نمونه ھايی از آنرا آورديم سلقتل رسيدند شا ھد بودە و چگونگی مردمداری 

  مضاف بر اينھا مصايب ومضايقی ديگری ھم داشته است که آشارە ميکند :واز دست دادە  آرزويافت گيتی)

 فراز    گردن   بود    مھتری   يکی            فراز     بردم    دست  چون   نامه    بدين

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

 نرم   آوای   و  خوب    گفتنش  سخن          شرم       خداوند      و     رای     خداوند

 ھمی   بر گرايد    سخن   جانت   که   ھمی             بايد    چه  من   کز   گفت  مرا 

 به کس     نيارم   نيازت    گيتی    به         دسترس       مرا  باشد      که    به چيزی

 من بر نھيب   به   نامد   باد   از   که    سيب            تازە      يکی   چون  شتم ھميدا
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 ارجمند       نامدار    نيکدل    آن   از           نژند      زخاک     رسيدم    کيوان     به

 فر     و   زيب    يافته   بدو  کريمی        خاک و ھم سيم و زر      ھمان  به چشمش

 بود    وفادار     و    بود      جوانمرد       بود       خوار    او   پيش    جھان  راسرس

 از چمن  سھی  سرو   باغ    از   چو    انجمن          از   شد   کم    نامور  آن   چو 

 شاه  باIی  و برز   کيی  آن    دريغ        گردگاه      آن   و  بند    کمر     آن    ريغد

 کشان    مردم     نھنگان   دست    به      نشان      مردە    نه    بينم    زندە   زو  نه 

  بيد.    به کردار    لرزان  لرز    نوان       اميد         نا    شدە    دل   زو  و    گرفتار

سر به نيست شدە نام ميبرد ان مردم کشان نھنگعوامل حکو مت که فردوسی از آنھا  به اين مھتر نامجو کيست و چرا به دست 
. ميدانيم که شاھنامه در زمان سامانيان به دستور اميرک منصور بن عبدالرزاق والی خراسان است و چه پيوندی با فردوسی دارد 

اين د از زبان پھلوی به فارسی برگرداندە ش ،به وسيله چھار موبد دانشمند زردشتی و زير نظر منصور المعمری اديب فاضل
که به معنی کار نامه بزرگان است که اين بزرگان الزاما ھمه شاه نيستند. برای نمونه وقتی از کدخدای  کتاب خداينامک نام داشته

دە صحبت ميکنيم منظور شاه يا صاحب روستا نيست بلکه منظور شخصی است که موقعيت برجسته ای در آن کدخدای شھر يا 
در شاھنامه کاوە آھنگر ، رستم دستان  در شاھنامه ھم چنين است .شھر يا شاه آن باشد. وصاحب بدون آنکه  اجتماع دارد 

ھنگاميکه اين چھار شاە نيستند وھيچکدام گمھر وزير ، قارن رزم زن ، کودرز کشواد و...مورد ستايش قرار گرفته اند که ر،بز
که اين تغيير نام اين استنباط به شاھنامه تغيير دادەاند اينامک راخداز پھلوی به فارسی برگرداندە اند نام خداينامه را موبد زردشتی 

اين ھمان  ليکه چنين نيست وادر ح در تمجيد آنھا سخن گفته است فقطرا بوجود آوردە که شاھنامه تنھا کتاب شاھان است و
طوسی .دقيقی شدە است روف شاھنامه ابو منصوری معنام اميرک منصور بن عبدالرزاق به شاھنامه منثور است که به احترام 

بعد از قتل دقيقی ،  شروع به نظم آن کرد و ھنوز ھزار بيت بيشتر از آن را نسرودە بود که به دست غHم خودش کشته شد .
مجو ھمان اميرک منصور بن  اميرک منصور فردوسی را به نظم شاھنامه و دنبال کردن کار دقيقی تشويق کردە و اين مھتر نا

ھمه گونه پشتتيبانی مادی و معنوی را دادە بود ولی به شيوە د طوس خود در ابيات باI اشارە کردە قول اعبدالرزاق است که است
قتل دانشمندان و دگر انديشان در زمان محمود بطور وسيع و بی پروا انجام ميگرفت چنانکه مشکوک از ميان برداشته شدە است .

دستورداد از باIی کو شک پايين انداختند واز خوارزم شا ه استرداد ابن سينا و فارابی را درخواست  ريحان بيرونی را ،ابو
کردکه به فرار اين دو دانشمند از قلمرو سيطرە وی انجاميد و طبق تحقيقاتی که دانشمندان شوروی در سالھای آخر انجام دادەاند 

ودر ستون فقرات و اندە اند زگفته اند کور مادرزاد نبودە و چشمان اورا با زغال مشتعل سو معلوم شدە است رودکی ھم چنانکه
اين بH را به خاطر انديشه ھا يش که ميگويد در زير شکنجه جانش را گرفته اند ودندە ھايش آثار شکستگی يافته اند و مسلم است 

رور دقيقی و سر به نيست کردن اميرک منصور ھم در راستای و ت بر سرش آوردەاند (اندر جھان به کس مگرو جز به فاطمی )
ودش را (نوان خو فردوسی ھم با شناخت دقيق از اين سياست است که به جان خود بيمناک است و  انجام گرفتهسياست اين 

بررسی کنيم . به ھمين .ما بايد زمينه ھای فکری اين جرايم را بيابيم و روند تاريخی آنرا کمی می بيند)لرزلرزان به کردار بيد 
  خاطر من مجبورم کمی به گذشته برگردم. 

صرف تدبير و ، ، جھان اسHم و دستگاه دين دچار تفرقه شد .تمام وقت ابوبکر اولين خليفه مسلمانان  ربعد از فوت محمد پيغمب
راشدين شد و بعداز آنھا آتش کينه  تنبيه کسانی شد که از دين برگشتند وبعد از او اختHفات منجر به کشته شدن سه خليفه ديگر

دامنگير خانوادە ھاشمی شد و نوە ھای پيغمبر در کربH به قتل رسيدند .جھان اسHم به شيعه و سنی تقسيم شد وتسنن خود به چند 
تند و از دامان غا لی تقسيم شدند.شيعيان معتدل به اماميه، کيسانيه و زيديه و...انشعاب يافشاخه و شيعه ھم به شاخه ھای معتدل و 

فرقه ھای خوارج ، جبريه، معتزله ، اشاعرە، دھريه ، غHت شيعه شاخه ھای اسماعيلی و قرامطه و ...سربرآوردند.گذشته ازاين 
و....ھر کدام عرصه ھايی از دنيای اسHم را به خود اختصاص دادند ودر تمجيد از خود و تقبيح مخالفين دست به شمشير بردە به 

بردگان خوزستان و بين النھرين قيام کردە با قرامطه به ھمکاری برخاستند  و شعار اھدم الکعبه سر دادند و مکه ند.جان ھم افتاد
واجب القتل و مھدور الدم رافضی ناميدە از سوی ديگر متشرعين زمان آنھارا  .را ويران و حجر اIسود را به بحرين بردند 

اسHم مديريت واحد را از دست داد وکارازيک سو به تشکيل دولت فاطمی در مصر ، بر بستر اين اختHفات .بدين گونه خواندند
  فرمودە است:فظ شيرازی ا واجه حخ.قرنھا بعد وقتی کشيدوازسوی ديگر  خHفت عباسی دربغداد 

 چون نديدند حقيقت رە افسانه زدند                      جنگ ھفتادودوملت ھمه را عذر بنه 
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د يثی از پيغمبر مسلمانان دارد که خHيق را ھفتاد و دو ملت دانسته بود واکنون ھمه به جنگ ھمديگر بر خاسته اشارە به ح     
اعراب مسلمان ، به باورھای باستانی خود و عظمت از زير دست  ملل شکست خوردە و تحقير شدە،  بودند.درکنار اين حوادث

نھضت فرھنگی عظيمی بنام شعوبيه يا آزادمرديه برپا کردند که بدنبال  دست رفته و فرھنگ غنی نياکان خود عنايت داشتند و
وبه دنبال بلکه خودرا شايسته تر ميديدند هکسب مسا وات و نشان دادن تواناييھای خود بودند و به برتری اعراب اعتقادی نداشت

فکری گذشتگان خودرا به عربی که زبان علمی و ، دانشمندان اين نھضت آثار قديم تاريخی کسب حقوق از دست رفته خود بودند.
مسلط آنزمان بود ترجمه کردند و به جمع آوری بازماندە ھای فرھنگی خود ھمت گماشتند.اعضای شعوبيه از طرف دستگاه 

روزبه فرزند داذويه فارسی مشھور به ابن به زندقه و بر گشتن از دين متھم و تحت تعقيب قرار ميگرفتند چنانکه ، مذھبی حاکم 
. اورا قطعه قطعه کردند  در زمان ھادی ، خليفه عباسی به فجيعترين وجه ممکن به قتل رساندند که از شعوبيون واIست قفع رام

  وی طبيب بود و در مقدمه کليله و دمنه چنين ميگويد:و سوزانيد ند. 

لحق راه آنرا دراز و بی پايان . ا(به حکم اين مقدمات از علم طب تبری نمودم و ھمت و نھمت به طلب دين مصروف داشتم 
يافتم.سراسر مخايف و مضايق و خHف ميان اصحاب ملتھا ھر چه ظاھرتر و اختHف ميان ا يشان در معرفت خا لق و ابتدای 
خلق و انتھای کار بی نھايت و رای ھر يک بر ا ين مقرر که من مصيبم و خلق مخطی و ھر طايفه ای را ديدم که در ترويج دين 

درمان نيافتم مذھب خويش سخنی ميگفتند و گرد تقبيح مذھب خصم و نفی مخالفان می گشتند . به ھيچ تاويل درد خويش  و تفصيل
دانشمندان شعوبی ھم از طرف دستگاه خHفت که مظھر قدرت اعراب مسلمان بود و  .)و روشن شد پای سخن ايشان در ھوا بود

يران بود منفور و غير Iزم به شمار ميآمد ند  وق ترکان به قدرت رسيدە در اھم از طرف دستگاه غزنويان که مظھر صHبت و تف
بزرگا نی چون ابن راوندی ، زکريای رازی ، بشار بن برد طخارستانی ، بابک خرمدين، و در ريختن خونشان ترديد نميکردند.

مندی چون ابوريحان بيرونی که در فکر جمع دانش درھمين راستا ستمنصورھHج و.. از نامداران جان باخته در ا ين راه ھستند. 
آوری آثار الباقيه است از بام کوشک پايين انداخته ميشود و دقيقی که در فکر به نظم کشيدن شاھنا مه است با ضربت دشنه 

بر غHمش جان ميدھد و اميرک منصور به دست نھنگان مردم کشان سر به نيست ميشود و فردوسی با ديدن اين رويدادھا 
ختم نميشود زيرا که با  شعوبی بودنبه  تنھا نوشت خود بيمناک ميشود و لرزلرزان به کردار بيد است.در مورد فردوسی کارسر

نگاھی دقيق به ھجويه ای که عليه محمود سرودە است و مقدمه ای که برای شاھنامه تنظيم کردە است نشانه ھای ديگری ھم از 
مH ميشود که نميتوانيم از نقد آن چشم بپوشيم.نخست از ھجويه عليه محمود آغاز تضاد فردوسی با دربار محمود غزنوی بر

  ميکنيم:

 بود خوار   خرد   اھل    نزديک   به                 بود  دينار    بند   در   که  آنشه   ھر 

 گفتن چراست  خيرە اين  که  نگويی              تراست      گيتی  به  ونکه شاھی گرايد

 مرا     خوانی   ميش   نر   شير  منم                 کيش خوانی مرا  و بد    د ين  بد  هک

 نيل     دريای    چو  بسا يم    را  تنت          پيل          پای  که در   دادی   سھم  مرا 

 علی . و    نبی   جای    مھر  دل   به             روشند لی        ز   دارم     که    نترسم

 

  ودرجای ديگر اضافه ميکند :

 کھن    شد    علی و    نبی   مھر   به              سخن     دب     کان  کردند   غمز  مرا 

 ريز ريز      پيکرم     کند     شه  گر ا             رستخيز       تا  دو   ھر   بندە      منم

 .گفتار نيست    جای   مرا    دو  اين   به              نيست    اکار مر مر      ديگران   ابا

از فحوای اين ابيات روشن است که اختHف فردوسی با سلطان محمود غزنوی يک اختHف ايد ئولوژيک است .محمود فردوسی 
  بود . را به بد دين و بد کيش  متھم کردە است و قبH ديديم فردوسی ھم محمود را به ھمين اتھام زخم زبان زدە

  و دين    آيين  نه   دارد  کيش   نه   چنين            که   شھرياری    از   به     پشيزی

واز شنيدن عHقه ای ندارد پس سنی نيست فردوسی به مھر نبی و علی نشان ميدھد که به عمر و عثمان و ابوبکر  اکيدتھمچنين 
 نام آنھا خشنود نيست:   
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 شود   عمر  و   بوبکر   نام    شود             ھمه  ابر بر   منبر    تخت  با    چو

  :وشيعه معتدله ھم نيست که به امامان شيعه عHقمند باشد چون ميگويد

  نيست  گفتار جای  مرا  دو   اين به   نيست             کار   مر مرا    ديگران   ابا

يسته و بررسی عالمانه ای دارند  دکتر عباس زرياب خويی تحقيق شا استاد دانشمنددر اين بارە . پس تفکر دينی فردوسی چيست 
  که چکيدە آنرا در اينجا تقديم ميکنم . 

مقدمه فردوسی به شاھنامه در توحيد و ستايش خرد و آفرينش جھان و افHک و عناصر چھارگانه و مواليد سه گانه ،جماد، نبات (
بودە . جھان بينی شاھنامه از اوستا گرفته شدە .ابن مقفع اين بخش را به زبان وحيوان است .در اصل خداينامک چنين مقدمه ای ن

نوعی جھان بينی عرضه کردە است که با عقايد مسلمانان عربی ترجمه نکردە بود.فردوسی در مقدمه ای که بر شاھنامه نوشته 
زمين و ا نسان بدانگونه که در قرآن و آسمانھا و اھل سنت و حديث و حتی اشاعرە و معتزله سازگار نيست.داستان آفرينش 

اسماعيلی که در راحه العقل، منابيع و حکمای و بيشتر با عقايد  احاديث تفسير کنندە آن آمدە است در اين مقدمه ديدە نمی شود
اسان و ھماھنگی دارد.پيروان اين عقايد در خر و اصل آن ماخوذ از افکار فلوطين و نوافHطونيان است زادالمسافرين آمدە 

طبق اين ر شدە و به قتل رسيدە اند. وبسياری از آنھا گرفتا ماورالنھر تحت تعقيب بودند و مبلغان آن در خفا به تبليغ می پرداختند
بينش جھان از خا لقی شناخت ناپذ ير بوجود آمد .خداوند نخست عقل کل را آفريد و سپس روح کل از عقل کل زاييد و جميع عالم 

  ين ابيات شروع ميکند : فردوسی شاھنامه را با ا. بوجود آمد ھستی از روح کل

  نگذرد     بر   انديشه   برتر    کزين                  خرد    و    جان    خداوند      بنا م

و جان و خرد يعنی عقل کل و نفس کل ،ماخوذ از فلسفه نوافHطونی که عقل را علت العلل ميداند . در حکمت اسماعيلی جان 
  خرد واIترين مقامھا را دارند. فردوسی سرنوشت انسان را وابسته به پيروی يا گسستگی از خرد ميداند.     

  کميست زو  ھم   و   فزونی   زويت غميست            و  زويت   و   شادمانی  و از

  بند   به   دارد     پای    خرد  گسسته ارجمند               سرای  ھردو  به   ويی از

  حکمت اسماعيلی خدا را برتر از نام ميداند  

  است      گوھر  شدە  بر   نگارندە            است   برتر  گمان  و  نشان و   نام   ز

  و از جايگاه  نام   از  برتر   او که     راه               نيز    بدو  نايد     انديشه  به 

اعتقاد ھمه ، نسان به گويايی  ر انسان اشرف حواس است و مخصوص بودن ادرحکمت اسماعيلی حس شنوايی و بينايی د
  فيلسوفان است.   

  سه پاس  آن  و   است  جان   نگھبان          شناس      را    خرد    آفرينش    نخست

  بی گمان .   بد  و نيک    سه بود کزين             پاس تو چشم است و گوش و زبان سه 

  ر آفرينش عناصر اربعه چنين گفته است  :ھمچنين در ذک

  روزگار  بی   و   رنج  بی   آورد  بر         چھار       آمد   گوھر  مايه       زو   و

  ميان باد و آب از بر تيرە خاک که يزدان  تابناک                شدە    بر   آ تش     يکی

  پديد .     آمد     توانايی     تا      بدان       آفريد                  چيز         ناچيز    ز

  

منظور خرد  وزوعقيدە قرآن در بارە آفرينش با اين مضمون سازگار نيست زيرا آفرينش آسمانھا و زمين را در شش روز ميداند.
  است که بنا به قول اسماعيليان ابداعی بودە و مسبوق به چيز ديگری نيست.)
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محمود غزنوی و امامی را داخل دين و شيعه اسماعيلی و مHحدە را خارج دين و کا فر ميدانستند. شيعه زيدی در زمان فردوسی 
نرا به رخ ديگران ميکشيد چنانکه بيھقی نقل ميکند وقتی محمود  ر مHحدە يا قرمطيان افراط ميکرد و با تفرعن آ در کشتا

  : امه است ميگويد که کا تب ن ميخواھد نامه ای به خليفه عباسی بنويسد به بيھقی

بعضی از عقايد مزدکی را ھم در شاھنامه ميتوان .  به اين خرفت بنويس که من از بھر او انگشت در عالم کردە قرمطی ميجويم
  پيدا کرد چنانکه در اين ابيات آمدە است :

  نيز    نفزود  پنج    اين  بر  دانا    که           چيز      پنج     راستی   از  بپيچا ند 

  آزبر او چيرە    گردد    که  پنجم    به            کجا رشک و کين است و خشم و نياز

با اين تفاصيل واضح است که اختHف که دقيقا با آموزشھای آيين مزدک در پرھيز از اين پنج ھنجار نکوھيدە مطابقت دارد .
ردوسی با ستم و بيداد و فساد اجتماعی و مديريت موجود مبارزە ف به جز ومحمود غزنوی با فردوسی از کجا سر چشمه ميگيرد 

  از اين مايه ھا ھم آب ميخورد.مبارزە با ظلم و دفاع از محرومان و پايمال شدگان جامعه و اشارە به تباھيھا و کاستيھا درآ
  ن گويد:به چشم ميخورد که اشارە به چند مورد آن ضروريست.مسعود سعد سلماثار بيشتر متفکرين ھمعصر فردوسی 

  بند   از بند    بگشودميش    ورنه         بلند          چرخ   به   من    دست    نرسد

  خلق افکند   ميان در   کم  و  بيش         ناھموار           سخت      کرد      قسمتی

  پرند  ناز  ز   ھمی    نپوشد    وان        پHس          رنج    ز   ھمی   نيابد    اين

  ناخرسند     گرفت    اندک   ناخشنود            وانکه     فت  يا        بسيار    آنکه 

  وناصر خسرو قباديانی داعی اسماعيلی گويد :

بار خدايا اگرزروی خدايی طينت انسان ھمه جميل سرشتی  چھرە رومی و روی زنگ چرا شد  ھمچو دل دوزخی و روی بھشتی 
زچه شقی شد زاھد محرابی و کشيش کنشتی  چيست خHف اندر آفرينش عالم   چون ھمه را دايه و مشاطه از چه سعيد اوفتاد و 

  تو گشتی   نعمت منعم چراست دريا دريا    محنت مفلس چراست کشتی  کشتی         و باباطاھر گويد:

  ن چونو آ چونست  اين   که  پرسم   و از      گردون      چرخ  بر  رسد   دستم    اگر

  خون      با   آلودە   جو   نان   را   دگر     ناز و نعمت       صد   دادەای   را    يکی

  و حدود صد سال بعد عطا ملک جوينی نتيجه عملکرد دستگاه جباران را در عرصه اجتماع اينگونه ميبيند :

نام کنند . ھريک از ابنا السوق در زی اھل (کذب و تزوير را وعظ و تذ کير دانند و تحرمز و نميميت را صرامت و شھامت 
و ھر مستوفی مستوفيی و ھر مسرفی  فسوق اميری گشته و ھر مزدوری دستوری وھر مزوری وزيری و ھر مدبری دبيری 

مشرفی و ھر شيطانی نايب ديوا نی و ھر کون خری سر صدری و ھر شاگرد پايگاھی خداوند حرمت و جاھی وھر فراشی 
ر جافی کافی وھر خسی کسی وھر خسيسی رييسی و ھر غادری قادری و ھر دستاربندی بزرگوار صاحب دورباشی و ھ

دانشمندی وھر جممالی از کثرت مال با جمالی وھر حمالی از مساعدت اقبال با فسحت حالی . ھر آزادی بی زادی و ھر رادی 
و ھر عاقلی داھيه وھر محد ثی رھين حادثه مردودی وھر نسيبی بی نصيبی و ھر حسيبی نه در حسابی وھر داھيی قرين ھر 

  ضطرار و ھر با تميزی در دست فرو مايه گرفتار.) اسير عاقله وھر کاملی مبتH به نازله وھر عزيزی تابع ھر ذليلی به ا

جات ھراس و وحشت وستم و بيداد ، فردوسی در آخر عمر با تنگدستی و فقر ھم دست به گريبان شد وبرای ندراين زمانه پر از 
يافتن از اين نابسامانيھا به طبرستان رفت .درآنجا مورد استقبال سپھبد شھريار سپھبد طبرستان از آل باوند قرار گرفت و ھجويه 
ای را که فردوسی در بارە محمود سرودە بود و صد بيت بود به صد ھزار درم از فردوسی بازخريد تا در ميان مردم انتشار نيابد 

جويه به دIيلی که بر ما معلوم نيست در شاھنامه درج شدە و انتشار يافته است. فردوسی در بارە دات اين ھولی عليرغم اين تمھي
  دوران پيری خود گفته است:

Iمستمند  مرا    پيری  به    داری   چه          بلند       چرخ     برآوردە   ای   ا  

  تاريک تو رای    از   رنجم    از   پر      تو       نزديک   نيست   خرد   و    وفا
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  بگذاشتی    خوار     چرا   پيری   به        داشتی       برم در    جوان  بودم   چو

  خوار رنج    از   گردد   پرنيان  ھمی       کامکار          گل   گردد   زرد   ھمی

  چراغ گرامی  ن آ  گشت  تيرە  ھمان          به باغ    نازان سرو  آن   گشت  دوتا

  گناه       بيند   شاه   از   لشکر  ھمی      سياه           کوھسار  شد  برف   از پر

  خون تو  رنج  ز  بايد    ريخت  ھمی         تاکنون        بدی    مادر    کردار به 

  تو  تاريک  رای     از  رنجم   از  پر   تو             نزديک  نيست    خرد و  وفا 

  نيازرديی.        بودی   پروردە   چو      نپرورديی          ھرگز      کاش    مرا 

 دين زردشتی جھان بينی آن بر اساس بينش اوستا وثنويت در ھمچنانکه قبH اشارە شد است و شاھنامه فردوسی کتاب عدل و داد 
و خوبست و ھر چه بد  يزدیی فرا گرفته است ھرچه نيک است ااست به اين معنا که جھان را ستيز بين نيروھای ايزدی و اھريمن

ھا در اين دو جبھه قرار دارند .شاھان ، وزيران ، پھلوانان ، مردان و زنانيکه خردمند و واست اھريمنی و منفور .و انسانھا و نير
نکوھش نيروی اھريمنی ھستند و  ستايش شدە اند و آنھاييکه دژخيم و دژ کردارنددر صف نيروھای ايزدی ھستند و نيکو کارند 

ميشوند .در ھيچ کتاب ديگری به اندازە شاھنامه جباران زمانه مورد حمله قرار نگرفتهاند.ضحاک ماردوش ، افراسياب ويرانگر، 
ھمه از شاھان شاه بھرام بزھکار و....گشتاسب فريبکارکه اسفندياررا به جنگی ناروا بر می انگيزد ، کيکاوس بدخووبی خرد،

قلم فردوسی بر فرقشان پايين آمدە و نکوھش شدە اند.قيام پر شور کاوە آھنگر بر عليه مکيدن  درتمندانی ھستند که در شاھنامه وق
سراغ داريم .از زبان ديگر غير از شاھنامه خون مردم و خوردن مغز انسانھا با آن رسايی و زيبايی را در کدام منبع و کتاب 

   را اينگونه می بينده زمان ضحاک فردوسی بشنويم ک

  ديوانگان        کام      شد  پراکندە      آزادگان               کردار    گشت    نھان 

  گزند       آشکارا    راستی،   نھان              ارجمند    جادويی  شد   خوار   ھنر

  به راز  جز  سخن نبودی   نيکی  به           دراز      ديوان  دست   بدی بر    شدە

وموبد خردمند با ديدن اين اوضاع خطاب به ضحاک ميگويد : بدو گفت پردخته کن سر زباد     که جز مرگ را کس ز مادر نزاد  
جھاندار پيش از تو بسيار بود    که تخت مھی را سزاوار بود   فراوان غم و شادمانی شمرد        برفت و جھان ديگری را سپرد  

  در رويا رويی مستقيم با ضحاک :ای . وکاوە جبه پای    سپھرت بسايد نمانی به  اگر بارە آھنينی

  بھر ماست ھمه   و سختی  رنج  چرا          فرمان تراست    به   کشور ھفت  اگر 

  شگفت    اندر  ماند   جھان  تا    بدان           گرفت      ببايد   من     با  شماريت 

  ا نجمن       زھر     بايد  داد    ھمی         من      فرزند   مغز را   نت  مارا  که

  :و اضافه ميکند که

  دشمن است دل  به  را   آفرين  جھان             است      آھرمن مھتر    اين  بپوييد 

  و

  بد ند دانا   جنگ  در  که  پيران   چو  که برنا بد ند            ھر    اندرون شھر   به

  کر آفريدون شدند   زنيرنگ ضحاک بيرون شدندسوی لش

  ودرخاتمه کار و پيروزی فريدون بر ضحاک ميگويد:

  نبود  سرشته عنبر  ز  و   مشک ز     نبود           فرشته      فرخ     فريدون

  تويی دە فريدون   دھش  و  داد  تو         نيکويی       آن    داد و دھش داد به 
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فردوسی پر از سرزنش خودکامگان و خونريزان است که در ھمه جای شاھنامه انعکاس يافته است. طبيعی و بطور کلی کتاب 
است که سلطان محمود غزنوی که جھان را بردە وار در زير ارادە خود ميخواست و ديگر خودکامگان زمانه که کنشی ھمانند 

به نمونه بار يا خانقاه درآورند و بديگونه آنرا مسخ کنند.دارند قصد جان فردوسی کنند و سعی کنند کتاب وی را در خدمت در
  ديگری از ديدگاھھای فردوسی در برابر خودکامگان می پردازيم .

  برانگيختن      دل    سخن     اندک   به             ريختن      خون  است    زشت   شاه   ابر

  به کار      آرد  اندر    دست  انديشه  یب             شھريار          شد  سبکبار  چون    ھمان

  نيز    خويش     نادانی   ز   دل     کند      ستيز                  گيرد      با خردمند    ھمان 

  گشت        انباز      را ديو   و   روان        گشت          آز      پر   که   گيتی  شاه    دل

  رای    پاک   و   آھسته     جز  مبادی              ماند به جای   تو  تاج   که   خواھی   چو 

  جفت  باد     ای سر خرد  مغزت  با  که           با سر چه گفت    تاج    خود که    کن  نگه

ه شيوە ھای در شاھنامه انسان ھای معمولی ھم به دو بخش ايزدی و اھريمنی تقسيم شدە اند و در موارد متعدد مضمون اين بيت ب
  گوناگون در شاھنامه آمدە است :   

  باد    دود    پر    بد انديش   روان               باد        خشنود   يارانش  ز  ايزد  که

طبق آيين زردشتی ياران ايزد در آسمانھا امشاسپندان و در زمين انسانھا ھستند . در آيين زردشتی ا  .ياران ايزد چه کسا نی ھستند
ن عبد و بردە نيست بلکه موجودی خردمند است که در نبرد خير و شر در کنار اھورامزدا عليه اھريمن ميجنگد و ھستی را به نسا

موضوع کوتاه ميکنم که شيخ فريدالدين عطار نيشابوری در منطق الطير به سوی روشنايی مطلق پيش ميراند.سخن را با اين 
يل فرشتگان فرمان يافتند از آسمانھا به زمين بيايند و بر جنازە فردوسی نماز خسوگ فردوسی نشسته است و می فرمايد که 
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