فردوسي بزرگترين حماسهسراي ايران
منوچهر احتشامي

در بين حكـما  ،شاعران ،فيلسـوفان و بزرگان علم و ادب در مورد تعريف
ذات باريتعالي تعاريف واشعار بسيار زياد و بس دلپــذير گفته شده ،اما اكثــريت
قريب به اتفاق معتقدند كه بهـترين كالم ،كالم فردوسي اسـت كه فرموده:
به نام خداوند جان و خرد

كزين برتر انديشه برنگذرد

اصل وجود آدمي به جان و خردي است كه خــداوند به او عطا فرمــوده
و گـرنه همه موجــودات زنـدة روي زمـين داراي مشصــــههايي هسـتدد كـه
تقريباً بههم شبيهاند .و صفت مـميزة آنان خـرد آنها است كه فردوسي ميفرمايد:
خرد بهتر از هر چه ايزد بداد

ستايش خرد را به از راه داد

()1

زندگاني فردوسـي پر از رمـز و راز اسـت هـم چدـان كـه شـاهدامه پـر از
شگفتي است .در همان سالـي كه رودكي در ماوراءالدهر لب از سصن فـرو بسـت
چدد سالي بعد ازآن در طبران توس ديده به جهان گشود ،پدرش از دهقانان توس
بود و در آن واليت پارهاي مكدت داشت .از آغاز كار كه به كسب دانش پرداخت
ادب تازي و پارسي آموخت  ،هم از اوايل حـا بـه خوانـدن داستــانهاي كهـن
رغبت خاص داشـت و مصـوصاً به تاريخ گذشتة ايران عالقه ميورزيد .درواقع
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پس از مرگ دقيقي استاد فرزانة توس درصدد برآمـد داسـتانها و روايـات كهـن
ايران را به نظم در آورد و سي سا رنج بـرد و رفتـه رفتـه جـواني را بـه پيـري
رسانيد .فردوسي با سرودن شاهدامه كه نامة شاهان نيست ،بلكه شاه نامهها اسـت
و مدشور فرهدگ و دادگري است ،درواقع سرگذشت قوم ايرانـي را در برهـههاي
حساس تاريخ ،با رنگ و روغن حماسه درآميصت و در زير فشار ناسازگاريهاي
فرهدگي و اجتماعي زمانه ،مدظومهاي آفريد كـه در مدشـور باشـكوه و هدرمددانـة
تـاوير آن ،حماسة قوم ايراني شكل گرفت .در زمان پادشاهان ساساني و بـهويژه
در اواخر اين دوره داستانها و رواياتي چدد به زبان پهلوي جمـعآوري و تـدوين
شده بود كه از جملـه مهمتـرين و معروفتـرين ايـن اسـداد «خـداي نامـه» يعدـي
سرگذشت قوم ايراني بود ــ در زمان مدـور خليفه عباسـي ابـن مقفـع دانشـمدد
ايراني تبار ــ خداي نامه را از زبان پهلوي به عربي ترجمه كرد.
بعدها اين كتاب به عدوان مأخذي بسـيار معتبـر ،مـورد اسـتفاده و اسـتداد
مورّخان اسالمي در تدوين تاريخ ايران قـرار گرفـت .در قـرن چهـارم هــــري
نهضت علمي و فرهدگي عظيــمي پا گـرفت .زبان فارسي جديد يا فارسـي دري
كه پس از سلطة تازيان بر ايرانيان تكامل يافته بود ،ظرفيت و قابليـت آن را پيـدا
كرد كه در عرصة گوناگون علوم و فدـون و معرفـت ،بـراي تـأليف كتـب مـورد
استفاده قرار گيرد .فردوسي اصالت روايات را حفظ كرده و شاعر بيش از هر چيز
به آن اهميت داده است ،و درميان انبوه روايـات پـارهاي را گلچــين ميكـرده و
پارهاي را كدار ميگذاشته است .او در روايات كهـن دخل و تـرفي نكرده است،
اما در نهايت آنچه از مــموعة شاهدامه برميآيد اين اسـت كـه :هدـــر شـاعري
فردوسي سبب دميدن روح به كالبد بيجان اين روايات كهن شده است.

()2
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براي مثا در تاريخ گرديزي تـأليف مممـود گرديـزي كـه بـه سـا 442
هـري نوشته شده است آمده است« :پس اسفدديار به نزديك رستم رفت .رسـتم
به خدمت پيش او آمد .چون او را ديد نمـاز برد و گفت به خانة خويش آمدي و
من بددهام مدز نيكو بساخت و پيش آورد و اسفـدديار گفت :مرا فــرمان شـــاه
چدان ا ست كه تو يا دين زردشتي بپذيري و يا با من حـرب كدي و يا دست دهي
كه ترا بسته و پيش شاه برم تا چه فرمان بود.
رستم گفت :دين زردشـتي نپذيرم كه از روزگار كيومرث تا بـدين غايـت
اين دين داشـتم ،اكدون دين ديگر نگيرم ،اما دست به بدد دادن هم واجـب نكدـد،
كه همه دشـمدان ايران را من و پدر من و جد من به بدد آوردهايم .زشــت باشـد
چون من مردي دست به بدد دهم ،و حرب كردن هم با تو ،روا نباشـد ،تو پســر
گشتاسبي و از دودمان كـيان .اما! با تو بيايم و عيب خويش پيش شـــاه بگـويم،
اگر عفو كدد خداوند است و اگر فرمان ديگر فرمايد فرمان او راست.
اسفدديار گفت :من بدين رضا ندهم ،اال حرب كديم تا فيروزي كـرا باشـد
هرچدد پوزش كرد فرمان نبرد تا روز ديگر حــرب كردند و هردو خسـته شـدند
ديگر روز رستم دست از جان خويشتن برداشــته بود بهتمامه حـرب كـرد پـس
رستم تيري پراند به چشم اسفدديار و در وقت سپري شد» اين كل داستان رسـتم
و اسفدديار است.

()2

اما همين روايت در شـاهدامه به شكل داستان جذاب و پركشش رســتم و
اسفدــديار بازآفريدي شده كه خود داستان ،داستانها است .كه به آن بـاز خـواهيم
گشت .اما رستم خود داستاني ديگرست ،اگر آفريده خيا فردوسي يـا هدرمدـدي
به عظمت و قدرت او نباشد ،بههرحا

جز ساختة يك قريمة عالي و غير عادي
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نيست .براي همين است كه هيچ از پيش چشم نميرود ،و هرگـز از خـاطر هـيچ
ايراني دور نميشود حتي در مقابل تاريخ و واقعيت ،كه همهچيز ديگر بود و نبود
خود را از دست ميدهد رستم مردانه ميايستد و بر چهره حقيقت ميخددد.
وجود او خيلي بزرگتر و برتـر از يـك افسـانه اسـت ،شـعر اسـت كـه در
عظمت بر طبيعت برتري دارد ،خيا است كه وسعت زمان و مكـان را بـه بـازي
ميگيرد .اين خطايي بزرگ است كه در وجود او فقط يك دالور عـر افسانهها را
بـويدد .وجود او از اين پددارهاي نارسا فراتر است .نه ماندد تيتـان اسـت كـه در
اساطير يونان آمده است و نه مرد برتر كه نيچه در خيالهاي شـاعرانه خـود آن را
ساخته است .با آنكه از اين هردو نشانها دارد ،برتر از آنها و يا غير از آنهاسـت،
نمونة انسان كامل است ،انسان تمامعيار ابدي كه طبيعـت هدـوز نتوانسـته اسـت
بسازد ،فقط برز و باالي او نيست كه پروردگاران زور و جما يونان و روم را بـه
خاطر ميآورد ،عظمت معدوي و اخالقي او نيز درخـور خـدايان آسـمانها اسـت.
برتري او فقط در آن دالوريهاي شگفت انگيز نيست ،كداميك از اطوار و احـوا
او هست كه ازخردمددي و هوشياري و آهستگي و نرمخويي و پيروزي و توانايي
خالي باشد؟
حتي در بدبصتي نيز بيهمتاست و در بين قهرمانان افسـانههاي ما هيچكس
ديگر را نمي توان يافت كه ماندد او دستـصوش هولداكترين سرنوشـتها گردد كه
انسـان فداپذير خـاكي از عهـده تممل آن برآيد.
سرنوشت پدري كه بهدســت خود فرزند جوان برومدد خود را به خاك و
خون كشيــده باشد ،سرنوشتي چدـين دردنـاك و شـوم و ممدـت خيـز را فقـط
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عظمت بينظير و درخشان رستم است كه ميتواند تممل كدد و با انـدوه و تـأ،ر،
اما بردباري و تسليم نيازمددانه انسان ،از آن بگذرد.
رستم قهـرمان بيهمتاي شاهدامه يا بهعبارت ديگر قهرمان قهـرمانان اسـت
و از زمانــي كه او در شــاهدامه از دنـياي عظيــم شــاهدامه جدـب و جـوش و
روح حيات خود را از دست ميدهد.
فردوسي نزديك به هفتاد و هشت سا زيست .بيش از سي و پدج سـا از
عمر خود را بر سر نظم شاهدامه سپري كرد .هدگامي كه او كار نظم مدظومهاش را
آغاز كرد ،سلطان مممود غزنوي هدوز به سلطدت نرسـيده بود و ايـن كـه ذكــر
ميكددد شاهـدامه به توصـية دربار غـزنه و بـراي دريافـت صــله ســروده شـده
است ،ياوهاي بـيش نيسـت و بيــشتر حكايـاتي كـه در ايـن بـاره آمـده اسـت،
كوچكترين اعتبار تاريصي ندارد .افسانههايي از قبيل داستان برخـورد بـا شـعراي
نامدار دربار غزنه كه در آن قدرت شاعري خود را در بداههسازي شعر به شاعران
معروف ،متفرعن و ،روتمدد درباري نشان داد .اگـر چـه ناشـي از حسـن نيـت و
عشـق و عالقة سازندگان اين افسانه ها به حكيم گرانقدر توس است ،اما :مسـتدد
نيست و اصوالً خود اين مطلب ،كه چگونه سلطانـي تركنژاد كه خـود ،بـهلماظ
فكري و مذهبي ،در زير سلطة خليفة عربنـژاد و ضـد ايرانـي عباسـي بـود بـه
تدظــيم تاريخ ايران باستان عالقـه داشته به ويژه اگر اين واقعيت را مـدنظر قـرار
دهيم كه شاهدامه صمدة درگيري و نبرد ايرانيان با تورانيان ترك نژاد و شكست و
هزيمتهاي آنان است ،عالقة سـلطان غزنـه بيشـتر مـورد شـك و ترديـد قـرار
ميگيرد.
اكثر حكاياتي كه در مورد فردوسي آورده شده همه برميگـردد بـه كتـاب
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«مــمع الدوادر» مشهور به چهار مقالة عروضـي سمرقددي كه در سا 551-552
هـري تألـيف شده است .ابوالمسن احمد بن عمر بن علي سمرقددي ،مشهور به
نظامي عروضي هم شاعربوده و هم نويسددة دربار ملوك غوريـه باميـان .شـعر او
چدگي به د نميزند ،اما نثرش ،نثـري است خـوش آب و رنگ ولـي بيممتوا،
ابن كتاب پر است از اشتــباهات تاريصي ،براي مـــثا او در نصسـتين حكايـت
مينويسد:
«اسكافي در ديوان رسالت نوح بن مدـور مممودي كـردي» حـا آنكـه
اسكــافي در اوايـل سلطدت عبدالملك بن نـر( )350-343در گذشته و نوح بن
مدـور بن نـر در حدود 366-365به شاهــي رسيده و اســكافي به هيچ وجـه
زمان او را درك نكرده است .و يا مينويسـد:
البتكين استصفاف نوح بن مدـور را تممل ميكرد و آخر كارش به عـيان
رسيد» .در صورتي كه البتكين دست كم  12سا پـيش از جلـوس او در گذشـته
اسـت .روزگار ،روزگار غلبة تازيان و تركان بود و موفق و مقرب آن كس بود كه
تازي بدويسد و بسرايد و سصن بگويد و تركان را گرامي دارد و بستايد .درحـالي
كه شاهدامه سـراپا وصـف برتـري ايرانيـان و نكـوهش تركـان و تازيـان بـود و
فردوسـي آن را نه براي ما  ،بلكه درسـت بـرخالف گفتـه عروضـي  ،فردوسـي
ايـاد جدبشي در قوم ايراني و خوار ساختن عداصر تـازي را وجهه همت خويش
ساخت( )1و گفت :به هر حا داستان ساختگي رفتن فردوسـي بـه غـزنين خـود
حاوي نكاتي شديدني است كه ذكر آنها در ايدـا بيمورد نمينمايد.
فردوسي روزي در غزنه وارد باغي شد كه ممل عشرت ،عدـري ،فرخـي
و عسـدي بود ،چون حكيم توس ظـاهري روسـتايي داشـت ،شـاعران متفـرعن
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خواستدد با تمقير و تمسـصر ،عذرش را بصواهدد .آنان قـرار گذاشـتدد هـر يـك
مـراعي شعر بگويدد و از فردوسي بصواهدد مـراع چهارم را بسرايد.
عدـري ميگويد:

چون عارض تو ماه نباشد روشن

فرخي ميگويد:

ماندد رخت گل نبود در گلشن

عسـدي ميگويد:

مژگانت همي گذر كدد از جوشن

كه بالفاصله فردوسي اين مـراع را ميسرايد :ماندد سدان گيو در جدگ پشن
دنبالة اين افسـانه كـه در مقدمـة بيشـتر نسـخهاي دسـتخورده و متـأخر
شاهدامه آمده است و دستنويـسهاي متقدم و معتبـر فاقـد آندـد .بـدين شـكل
روايت شده است كه سه شاعر چون ديدند مـردي كه در برابرشان ايســتاده هـم
بر داستانهاي تاريصـي آگـاهي كامـل دارد و هـم از قـدرت شـاعري بـه نهايـت
برخوردار است ،سلطان مممود را از حا وي باخبر كردند و سلطان فردوسـي را
مأمور سرودن كتابي با مشصـات شاهدامه كرد.
با اين قو كه براي هر بيـت از اين مدظومه يك ديدار زر سرخ صله بدهد،
فردوسي هم سيوپدج سا رنج برد و شاهدامه را در شـت هزار بيت سرود .امـا
چون او مـذهب شـيعه داشـت و سـلطان مممـود و دربـار غزنـه شـافعيمذهب
متعـّب بودند .از اين رو ،بر ا،ر سعايت اطرافيان و يا بدا بـه علـل ديگـر ،وعـده
سلطان وفا نشد و به جاي شـت هزار ديدار زر ،شـت هزار درهـم سـيم صـله
دادند و بر اساس اين روايت ،هدگامي كه اين مبلغ را براي فردوسي بردنـد او در
حمام بود و آنچدان از خلف وعدة سلطان رنـيد كه صلة اعطايي او را سه بصش
كرد و بصشي از آن را به حمامي يك بصش به فقاعي و بصش سوم را بـه قاصـد
حامل وجه بصشيد و سپـس هـويهاي براي سلطان ممــمود سـرود و از غزنـين
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گريصت ،بعدها به مداسبتي سلطان مممود را از فردوسـي ياد آمد .بـدين معدــي
كه سلطان مممود ميخواست به جدگي برود و يكي از وزيـران گفت:
چو فردا برآيد بلدد آفتاب

من و گرز و ميدان و افراسياب

مممود گفت :اين شعر از كيسـت؟ گفتدـد :فردوسـي .مممـود غزنـوي از
رفتار خود پشيمان شد و دستور داد شـت هزار ديدار براي او به توس ببرند اين
روايت حاكي از آن اسـت كه وقتي زر اعطـايي سـلطان بـه تـوس ميرسـد و از
دروازه به داخل شهر ميرود ،در همان هدگام جدازة فردوسي را از دروازة ديگر به
بيرون ميبرند .سراپاي اين داستان مـعو است .چدانكه گفته شد ،چرا پادشـاهي
تركتبار بايد به فكر تدظيم تاريخ ايران باستان باشد .تاريصي كه اغلب جدگهايش
با تركان بوده است و در بيشتر جدگها هم تركان شكست خوردهاند.
هزيمت گرفتدد تركان چو باد

كه رستم ز بازو همي داد ،داد

ديگر ايدكه ،مـراعي كه به فردوسي نسبت داده شده اسـت« :ماندـد سـدان
گيو در چدگ پشـن» قسـمتي از حزنانگيزتـرين و يكـي از شكسـتهاي خانمـان
بربادده ايران در جدگ كاسهرود با تركان بوده است .چگونه امكان دارد فردوسـي
در نصستين برخوردش با سه شاعر دربار غزنه درحالي كه دلش پر ز مهـر ايـران
بوده است .چدين شكستي را يادآوري كدد .در اين جدگ سدان گيـو هـيچ كـاري
نتوانست به انـام رساند .نصستين تمرير شاهدامه در حدود پدج سا پـيش از بـه
سلطدت رسيدن مممود پايان يافت و با يك حساب ساده ميتوان به ايـن نتيــه
رسيد كه سا آغاز نظم شاهدامه بيش از  25سا قبـل از اقتـدار سـلطان مممـود
بوده است .بدابراين هم شروع كار شاهدامه بهوسيلة فردوسي و هم پايـان گـرفتن
آن هيچ ارتباطي با سلطان مممود و مسـايل مـادي مـرتبط بـا آن نداشـته اسـت.
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چدانكه گفتيم ،گرچه ترك نژاد بودن مممود با موضـوع شـاهدامه كـه تـليـل از
پهلوانان و شاهان دادگر ايران باستان بوده در تضاد قرار داشته ،اما :سلطان مممود
براي ايدكه به همهجاي ايران بـزرگ دسـتاندازي كدـد و خـود را پادشـاه همـة
ايرانزمين بداند ،ميخواست تاريصي از ايران باستان تهيه كدد اما نه تـاريصي كـه
فردوسي سرود.
برادر مممود يعدي امير ناصـرالدين سبكتكين از مورّخي به نـام ابومدــور
،عالبي( )6خواسـت تا تاريخ ايران باسـتان را تدظيم كدـد و او نيـز بعـد از مـدتي،
كتاب مشـهور تاريخ ،عالبي را نوشت.
سلــطان مممود بر آن بود تا بدينوسيله جاي خالي شـاهدامه را در ميـان
مردم پر كدد و از شعراي دربارش ميخواهد كه از فتـوحات او ســصن بـه ميـان
آورند ،تا خاطرة كيقباد و كيصـسرو از ذهدها زدوده شود .شاهدامة فردوسي جايي
را براي تركتازي مممود و مممودها باز نميگذارد و اشاعة اشـعار فردوسـي كـه
سصـن از پادشاه دادگر و جوابگوي پادشاهان در مقابل پهلوانان است .به مذاق او
خوش نميآيد .اين است دليل پذيرفته نشدن شاهدامه در دربـار مممـود ،وگرنـه
مممود با شعراي ديگر كه او را خدايگان و كشتارهاي سودجويانه او را غزوه در
راه خدا بدامدـد و با سرودن يك قـيده دربارة فتح سومدات هماندد فرخـي يـك
پيلوار زر بگيرد جز با گشاده دستي رفتار نكرد.
شديدم كه از نقره زد ديگدان

ز زر ساخت آالت خوان عدـري

()8

مممود ميخواست سراسر شاهدامه در مدح او و در سـاياي اخالقي او و
دربارة فتوحات او باشد ،نه آنكه در مقام و مدزلت رستم و كيصسرو ،پس مممود
با اصل شاهدامه مصالف بود نه با پرداخت يك درهم يا يك ديدار براي هر بيـت.
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او ميخواست ،بههرترتيب كه شده است ،اين كتاب بزرگ و اين اشعار سترگ از
خاطرهها ممو شود .از اينروست كه به شعراي خود دستور داد ايـن مهـم را بـه
انـام رساندد و با آنچه گفتـه شد ديگر جـايي بـراي فردوسـي و شـاهدامة او در
دوران مممود باقي نماند.
داستان شعري يك درهم و يا يـك ديدـار سـاختهاي اسـت بـراي دفـاع از
سلطان مممود وگرنه مممود حاضر بود بيتي صـدديـدار بدهد تا اشعار فردوسي
از خاطرهها ممو و كتـاب او نابود شود .آيا چدين امكاني وجود نداشـت؟ نـه! در
دربار خود مممود شعر فردوسي خوانده ميشد ،مـردم شـعر فردوسـي را از بـر
داشتدد و او نميتوانست به دليل از بر داشتن شعر فردوسي مردم را به دار آويـزد
ولي شعراي دربار او براي ممو شعر فردوسي دست بـهكار شـدند و در دلـداري
مممود گفتدد:
اندر آن وقت كه رستم به هدر نام گرفت
جدگ بازي بدو مردان جهت سيت سگا
گفتيم كه داسـتان به غزنين رفتن فردوسي در جواني به كلي دروغ است و
با هيچيك از ضوابط تاريصي نميخواند چون سبكيتن پدر مممود غزنوي به سا
 387هـري درگذشته است و مممود پس از درگيري با برادر و برانداختن او در
ذي القعده سا  1389هـري از خليفه بغـداد فرمـان عينالدولـه و امينالملـه را
ميگيرد .پس شاهدامه به حساب درست سه سا پيش از مرگ سبكيتن بـه پايـان
رسيده است .اما در تاريخ سيستان موضوع تفاوت دارد و فردوسي شاهدامة تمـام
شدة خود را به مممود تقديم ميكدد .در تاريخ سيستان آمده است:
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«ابوالقاسم فردوسي شاهدامه به شعر كرد و بر نـام سـلطان مممـود كـرد و
چددين روز هميخواند ،مممود گفت همه شاهدامه خود هيچ نيست مگر حديث
رستم و اندر سـپاه من هزار مرد چون رستـم هسـت .بوالقاسـم گفـت« :زنـدگي
خداوند دراز باد ندانم اندر سپاه او چدد مرد چون رستـم باشد .اما اين دانـم كـه
خداي تعالي خويشتن را هيچ بدده چون رستم ديگر نيافريد».
اين بگفت و زمين بوسه كرد و برفت ،ملك مممـود ،وزيـر را گفـت ايـن
مردك مرا به تعريض دروغزن خواند ،وزيرش گفت ببايد كشـت ،هرچدـد طلـب
كردند نيافتدد».
از اين نوشته استفادة تاريصي نميتوان برد .چون تاريخ بـا عـدد و رقـم و
سدد و مدرك سـصن ميگويد ،كه در آن سصن چيزي از عدد و رقم نيست ،امـا
فايدة ديگر بر آن متـور است.اما! داستان سلطان مممود و نكوهش فردوسـي از
او نه آن است كه نظامي عروضي گفته ،بلكه بـهواقع چدـين اسـت .فردوسـي در
جواني در زمان حكومت سامانيان با عشق و عالقـهاي كـه بـه ايـران و ايرانـي و
تاريخ آن داشت و به آن عشق مي ورزيد ،و همين عالقه به داستانهاي كهـن بـود
كه او را به فكر نظم شاهدامه انداخت .خودش گويد :كه مدتها در جست و جوي
شاهدامة ابومدـوري بود و نمييافت تا آنكه يك تن از دوستانش نسـصهاي از آن
را بهدست آورد و بدو سپرد .شاعر به نظم كتاب همّت گماشت و سي سا  ،بيش
و كمتر بر سر اين كار رنج برد ،به اميد اتمام آن ،رفته رفتـه جـواني را بـه پيـري
رسانيد و اندك اندك مايه و مكدت خود را از دست داد .پيري با فقر و بيپدـاهي
به سراغش آمد در قمطـي و تدگـي سـصتي كـه در حـدود سـا  402روي داد.
آفريدگار رستم از برگ و نوا عاري بـود از ناچـاري درصـدد شـد تـا پشـتيبان و
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نگهدارندهاي بـويد .در آن زمان نه چاپصانهاي بود و نـه سـازمانهاي انتشـاراتي،
فردوسي بايد حدود صد نفر خوشنويس با سواد و عالقهمدد را پيدا ميكرد تا از
روي شاهدامه نسصهبرداري كددد ،تا از حوادث زمـان ممفـوظ بمانـد و از بـاد و
باران گزند نيابد .اين است كه در ابتداي داستان بيژن و مديژه بـه تـليـل سـلطان
مممود ميپردازد .كه سلطان مممود شاهدامه را حفـظ كدـد و قـدر سـصن او را
بداند .اما چدانكه گفته شد ،دربار غزنـه ،كـه از توطئـهها و رقابتهـا و اغـراض و
مطامع بسيار آكدـده بـود .بـر شـاهدامه اره ندهادنـد و سـلطان كـه بـه مـدايح و
خوش آمـدهاي شاعران بيش از تاريخ قهرمانان كهن عالقـه داشـت ،قـدر سـصن
فردوسي را ندانست.
فردوسي از اين بياعتدايي و قدرناشداسي مممود برنـيد و سلطان را هـو
كرد و از خشم سلطان مممود در شهرهايي چون هرات ،ري و طبرستان متـواري
بود تا به شهر توس رسيـد .هدف فردوسي از نظم و تدوين آن فقط جمع و نقـل
اساطير نبوده است او ميخواســته است تاريخ ايران را از روي روايات كهـن بـه
نظم درآورد ،از اين رو شاهدامه را قبل از هـر چيـز بايـد يـك مدظومـة تـاريصي
دانست ،اما در طي اين مدظومة بزرگ تاريصي چددين حماسة كامـل و عـالي نيـز
هست ،داستان ايره ،داستان سياوش ،داستان سهراب و داستان اسفدديار .هر يك
چه ازنظر ماده و چه از حيث صورت شايستة نام حماسهاند .قدرت حماسي آنهـا
چددان است كه شاهدامه را در عين آنكـه يـك مدظومـة تـاريصي اسـت ،همـواره
ميتوان در رديف عاليترين آ،ار حماسي جهـان قـرار داد مصـوصـاً از لمـــاظ
كما فدي به مفهوم امروزي ميتوان آن را برتر از ايلياد و اديسة هومر دانست.
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داستان رستم و سهراب از شورانگيزترين قسمتهاي شاهدامه است .زبوني
و درماندگي انسـان در برابر سرنوشت كه در اين داستان به صورت جدگـي بـين
پدر و پسر بيان شده است .و در ادبيات بيشتر ملتهاي جهان به همين صـورت يـا
چيزي شبيه بدان ،آمده است ،اما هيچ داسـتاني اين مايه شورانگيزي و دلربايي را
ندارد .اما آخر شاهدامه كه ميگويدد خوش است.
سر آمد كدون قـة يزدگرد
به ماه سپددارمذ روز آرد
ز هـرت سهصدسا و هشتادوچار
به نام جهان داور كردگار
چو اين نامورنامه آمد به بن
زمن روي كشور شود پر سصن
از اين پس نميرم كه من زندهام
كه تصم سصن را پراكددهام
هر آن كس كه دارد هش و راي دين
پس از مرگ بر من كدد آفرين
آرد روز بيست و پدـم هر ماه سي روزه يزدگري است پس تاريخ دقيق
ختم شاهدامه  25اسفدد ماه سا  384قمري مي باشد.
فردوسي پس از اتمام تمرير او شاهدامه در سـا  384دو بـار ديگـر در
كتاب خود تـديد نظر كرد تا آنكه در سـا  411يـا  415روان پـاكش در خلـد
برين جاي گرفت .و به قو سعدي:
كه رحمت بر آن تربت پاك باد.
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