
 
 
 
 
 

*شاهنامه از ديدگاه وحدت ملى

 

 احسان اشراقى

 

 

 بسى نامداران و گردنكشان

 كه دادم يكايك از ايشان نشان

 چو گودرز و كيخسرو تاجور

 تن نامورچو رستم، چو روئين

 چو گودرز و هشتاد پور گزين

 سواران ميدان و شيران كين

 چو عيسى من اين مردگان را تمام

 نامسراسر همه زنده كردم به 

 
است.   هنوز اثر ديگرى كه بمانند شاهنامه معرّف روح ايران باشد تأليف نيافته»

مهتارتى از  هاى جنگ و بزم و شادى و شور و عشت  و انتاتام بتا چنتانصحنه

سازد     شتاهنامه مى طرف فردوسى بيان شده اس. كه خواننده را واله و حيران

رؤياانگيز اس. تعريف  باىپر از شرح خصال نيكوى انسانى و وصف مناظر زي

نظريتا  بشتر دوستتى كته بتا  هتاى اخقىتى و سياستى وسجاياى فردى، ايده

                                                 

  269-254حكاي. همچنان باىى، صص   *
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اس. در اين كتاب بتزر  جتاى  تخيق  زيبا و حساسي. روح بشرى سرشته

 (هانرى  ماسه)  «ممتازى دارد

 

 دههايى كه از اعماق تاريخ برخاسته و در نشيب و فراز رويتدادها زنتمل.

 ي.اين هو يل انكارناپذير بر هوي. آنها وجود دارد  تار و پود وجوداند، دالمانده

 ه، گاهچيس.  گاه داستانى اس. از يك سينه به سينه ديگر رسيده و بر دلها نشست

ر دها و يتا كتتابى كهنته كته افستانه گذشتته را يادى و يادبودى بر پيشانى سنگ

اى ستكا   استلكهرنگ باخته خود حفظ كرده و يا بته ىتول ستر والتتر ا خطوط

اى شود و سنگ لوحه ستائيهرنگ وفروغ كه باالى مرىد جنگجويان آويخته مىبى

زيتود كند  ايلياد و اوديسته و كتتاب هگمنام آن را به سختى ىرائ. مى كه زائرى

هتاى هاى دور زنتدگى ملت. يوناننتد در گتذرگاه تتاريخ، و حماستهاف  بازگوى

از پت   ظريف چنگى را مانند هستتند كته ىرنهتاتارهاى  «رامايانا» و «مهابهاراتا»

نامه هند را در غم و شادى بهم نزديك ساخته و چنين اس. شاهىرنها دلهاى مردم

نهتايى سراى طوس كه بر زندگى مردم ايران تأثير نهاده و در آرماحماسهاثر بزر 

 :آنها را بهم نزديك ساخته اس. و به گفته استاد بهارمشترك
 

 چه زردش. مهيند و دارا آنآنچه كوروش كر

 زنده گش. از هم. فردوسى سحرآفرين

 زاى فردوسى به دهرتازه گش. از طبع حكم.

 چه كردند اين بزرگان در جهان از داد و دينآن

 باستانى نامه كافشاندندش اندر خاك و گل

 تازيان در سيصد و پنجاه سال از جهل و كين
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 آفتاب طبع فردوسى به سى و پنجسال

 از گِل بركشيدش چون شكفته ياسمينتازه 

 نام ايران رفته بود از ياد تاتارى و ترك

 تركتازى را برون راندند الشه از كمين

 شد درفش كاويانى باز برپا تا كشيد

 اين سوار پارسى رخش فصاح. زير زين

 جز بدو هرگز كجا در طابران پيدا شدى

 اى كز خسروان در خ اوران بودى دفينفره
 

 از فردوسى بزر  اس.، از انسانى واال كه دفتر داستتانش، راز اينجا سخن

 كند وباا و انگيزه هستى ملتى كهنسال را ضمن اشعارى بلند و حماسى بازگو مى

 زمزمه سخنش ىرنها بر زبان پير و جوان ايرانى جارى اس.  داستتان فردوستى و

 معنوى متردم بتا نظر از رابطهگاه تكرارى نبوده اس.، زيرا صرفشاهنامه او هيچ

 اى طبيعى و تتاريخى است.، هنتوز بستيارندىهرمانان و فرهنگ شاهنامه كه رابطه

 هاى ناگفته از كتاب حماسى ايران كه ح  طلب دربتاره آن ادا نشتده است. نكته

 شايد از نظر ادبى، شاهنامه فردوسى در رديف آثار گرانادرى باشد كه تعدادى از

 انتد، امتا بتدون ترديتد از لحتات عظمت.وردهشعراى بزر  سرزمين ما بوجود آ

 اى كته در آن نستب. بته ملت.موضوع و محتواى فرهنگى و اجتماعى و وظيفته

رسد  درهيچ اى به پاى فردوسى نمىتاريخى ايران ايفا گرديده اس.، هيچ سراينده

و هتاى حماستىاى از ادوار تاريخ ايران، در بيان مناسبا  اجتمتاعى و لحتهدوره

 صلح و جنگ و سياس. و زندگى مردم ساده و يا ىهرمان، كقمتى ماننتد حوادث

 بيان كننده ماصود نبوده اس.  از شتناخ. ختدا و جهتان هستتى وكقم فردوسى
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تكريم خرد تا تاواى جستم و روح انستانى و از آمتوزش راه و رستم مردمتى و 

تترين ائه لطيفبه خل  تا اعتااد به آرمان و آيين و عقىه به زادو بوم و ار خدم.

اخقىى به زنان و مردان در ادامه حيتا  شترافتمندانه آنهتا، تتا طنتين  اندرزهاى

مردانگى و شهام. و دفاع از شرف و فضيل. آدمتى در صتحنه كتارزار و  رساى

زندگى و حااني. غلبه نور بر ظلمت. و نيكتى بتر بتدى، حضتور كتقم  رزمگاه

اى چون او بر دلهتاى متردم ايندهسردرك اس. و برين منوال هيچ  فردوسى ىابل

نكترده است.  از ستخن فردوستى، عشت  و عقىته بته ايتران زمتين و  كوم.ح

هتاى زند و جاودانگى يك مل. از آن متجلى است. و جنبتهمىافتخارا  آن موج

گشاى انسان به سوى شرف و آزادگى آموز، راهداستانهاى عبر  درام آن در ىالب

راستين اس.  فردوسى به جهان خيال تعل  ندارد و بته  انساني. و رسيدن به مرز

شود و در اين رفته اس. كه به انسان كامل و تمام عيار منتهى مىىدم سعى در راه

هاى كقم را براى الااء منظور ختود بكتار گرفتته است. و آهنگ رهگذر زيباترين

شتعر او  تر از شعر ديگران اس.، آن اس. كتهفردوسى سرافراشته آنچه در شعر»

زندگى مردمتى آزاده و پيروزمنتد است. و ستخنى غرورآفترين و  سرود باشگوه

پاك، مل. بزر ، افتخارآفرين اس. عظم. و وااليى سرزمين فرخنده ميهن، ايران

دهد، به همين روى، آيين يزدان ومنش واالى انساني. و انسان بزر  را نشان مى

آفريند، آن چنتان سازد و مىان مىفردوسى در شاهنامه از پهلوان سيسترستمى كه

كند  الدين در كمال عرفانش آرزو مىكامل يا ابرمردى اس. كه موالنا جقلانسان

 (1)«شيرخدا و رستم دستانم آرزوس. «

 براى شناختن ناش شاهنامه در وحد  ملتى، نظترى اجمتالى بته اوضتاع

چون  اس.، عمومى ايران بعد از اسقم عموماً و عصر فردوسى خصوصاً ضرورى
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لتزوم  فردوسى شاهنامه را با الهام از داستانهاى ملى و در شرايطى تنظيم كرد كته

از توجه به ملي. و دفاع از فرهنگ و مدني. گذشته ايران زمين براى مردمتى كته

 بردنتد،وارد بر ماتدورا  ختود رنتى متىتسلط كارگزاران متعصب و تركان تازه

 ى از طباه دهاانان آزاده بوده واين طباه كهرف.  فردوسمسئله مهمى به شمار مى

 هتاىيادگار نظام ايران پيش از اسقم بود، بيش از طباته ديگتر در حفتظ ميتراث

 .كوشيدفرهنگى ساسانى مى

تترين ادوار ىرن اول و دوم هجرى از نظر نشيب و فتراز يكتى از حستاس

بته تتدريى شتكل ايران اس.  در اين دو ىرن كه حاكمي. تازيان بر ايتران  تاريخ

هاى سياسى و نظامى و فرهنگى ملت. در برابتر ىتواى ترين واكنشبزر  گرف.،

ظهور پيوس. و مردمى كه حاضر نبودند تتن بته خفت. و ختوارى در اشغالگر به

گرد دهند، براى بدس. آوردن حاوق از دس. رفتته ختويش بته بيابان برابر اىوام

تاريخ ايران را در ىرنهاى سوم و  گير برخاستند و اين كوشش سيماىپى كوششى

اى بتراى ادامته حيتا  ملتى در ىرنهتاى بعتد هجرى طرح انداخته، زمينه چهارم

گفتنتد،  «الفتتوحفتح»هجرى، در جنگ نهاوند كه تازيان به آن  21گرديد  درسال 

مااوم. نظامى دول. ساسانى در هم شكس. و يزدگرد شهريار ايران كته  آخرين

ان شاهى بود از شهرى به شهرى رهسپار شد تتا مگتر ستپاهى فروغ دودم آخرين

 در برابر دشمن بايستد  ولى سرنوش. اين فرص. را به او نتداد و در فراهم كندو

كشته شد و با مر  او مااوم. ايرانيان نيز از ميان  تحريك ماهوى سورى مرو به

مدني. گذشتته رفته بر سراسر كشور تسلط يافتند و يادگارهاى تازيان رفته رف. 

ورود آنان به نيستى گرائيد  از اين تتاريخ تتا دو ىترن كشتور متا از وجتود  نيز با

هاى شرق خقف. اسقمى ايرانى خالى ماند و به بخشى از سرزمين هاىحكوم.



 10 12و  11/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 .شدتبديل

ا بترفتار تازيان در سالهاى نخستين حكوم.، مانند رفتار فتاتحين زورگتو 

انديشته بترادرى و برابترى در روابتط ميتان مل. مغلوب نبود، چتون هنتوز  يك

اميته كرد  اما وىتى ىدر  به دست. بنتىعرب و غير عرب حكوم. مى هاىمل.

و  شيوهاى پسنديده اسقمى نيز در پرده فراموشتى افتتاد و حكومت. جتور افتاد،

يتام اى كته يادگتار نتاميمون اهمراه با سياس. تبعيض نژادى و عادا  ىبيله ستم

ايتر و بار ديگر برىرار گرديد و فاتحين در غالب ىوم برتر، روش تح بود، جهال.

هتاى غيتر عترب در پتيش كشى توأم با خشون. را نسب. به ملت.بهره اهان. و

. بتر در باور خود، از خويشتن، نژادى واال ساختند كه حت  داشت گرفتند  تازيان

و بتا ايتن  تتر بودنتد حكومت. كنتدهاى ديگركه به زعم آنها از نژاد پست.مل.

اىتتداما  ناهنجتتارى را آغتتاز كردنتتد كتته حاصتتل آن غتتار   سياستت. نوظهتتور

هاى اشغال شتده وبكتار بتردن رفتارهتاى غيرمستلمانى نستب. بته غيتر سرزمين

ال عااب جور بر سراسر ىلمترو عربتى بت .مسلمانان، يا نومسلمانان غيرعرب بود

ان كته بدر آمد و مواليتنشين هاى يغماگر ازآستين تازه دولتان باديهگشود و دس.

   شددر تنگناى ستتم طباتاتى و نتژادر گرفتتار آمدنتدبه مردم غير عرب گفته مى

 :نويسد( مى1ج)االدباء محاضرا  راغب اصفهانى در كتب«

 عباس چنين رستم بتود كته چتون از بتازار چيتزىعرب را تا زمان دول. بنى»

 شد، هر بارى كتهف مىگش.، و در بين راه به يكى از موالى مصادخريده برمى

 كترد  هرگتاهگذاش. و وى بدون چون و چرا حمالى مىداش. به دوش او مى

كرد كه پياده شود، بدون الو ديد و ىصد مىيكى از موالى را بر مركبى سوار مى

اجتازه خواس.، بتدوننمود  هر دخترى را كه از موالى مىنعم اطاع. عرب مى

مادرش جز ورد  كسى كه پدرش عرب ولىآجد و پدرش به عاد ازدواج در مى
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حسبى و نسبى را باالترين عيب «هجنه»خواندند و مى «هجين»از نژاد عرب بود 

 (2) «گفتندمى يعنى كنيزگان «اماء»دانستند و زنان غيرعرب را مى
 

 اين سياس. غير انسانى در ميان مردم ايتران كته فرهنتگ و تمتدنى كهتن

 اى در دنياى ىديم برختوردار بتود بته شتكلرفتهداش. و از نظام اجتماعى پيش 

 ترى به مرحله اجرا در آمد و مردم ايران كته چنتين اوضتاع و احتوالى راظالمانه

 تافتند، مصمم شدند به هر شكل كه ممكن اس. ختود را از زيتر بتار ايتنبرنمى

 ها فرا رسيدند؛ زمانى كته مختتار ابوعبيتدحكوم. رها سازند  رفته رفته موىعي.

 افى در كوفه به خونخواهى شهداى كربق ىيام كرد، ايرانيان بدور او گرد آمدند وث

 هجرى در عراق و خوزستتان عتده كريترى از 67به پيروزى او كمك كردند  در 

 روستاييان عرب و ايرانيان زير لواى خوارج موسوم به ازرىى متحد شده دس. به

 احكتام صتدر استقم چنانكتهگفتند هر حتاكمى كته از شورش زدند  ازرىيان مى

 كردند، يعنى مساوا  اجتماعى تمام مسلمانان عتدول كنتدخوارج آن را درك مى

 كافر اس. و جهاد با وى واجب اس. در ىيام محمدبن اشعث كه از اشراف عرب

 اميه ىيام كرد، گروه عظيمى از ايرانيان كوفه و نواحى غربى ايرانبود و بر ضد بنى

 بن يوسف سركوب شد ولىرچه اين جنبش به وسيله حجاجهمكارى كردند و گ

 در مجموع هشدارى بود به فرمانروايان عرب؛ كته متردم ناراضتى ايتران بتا هتر

جنبشى كه بر ضد تازيان باشد همآواز خواهند گرديد اگرچه رهبترى آن را يتك 

عرب بر عهده داشته باشد  و از آن هنگام بر خشتون. هيئت. حاكمته عترب  نفر

هاى شرىى شتده افزوده شد و حجاج كه از سوى عبدالملك حاكم سرزمين بيشتر

مسلم نيز همين شتيوه را ها را در خون غرىه ساخ. و يزيدبن ابىاين جنبش بود

هايى از آزاد مردان ايرانى به باد رف. اما به كرد و مد  بيس. سال دودمان دنبال
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سان و گرگتان و طبرستتان ها نيز شديد بود و در نواحى خرانسب. واكنش همان

 .هاى آن برافكنده نشدبزرگى به وىوع پيوس. كه با وجود ناكامى ريشه اناقبا 

نتژادى هاى اجتماعى، به منظور ماابله با ح  برترىبه موازا  اين جنبش

معتاد عرب و تحاير آنها، نهضتى فكرى بنام شعوبيه ىد علم كرد كه طرفداران آن

ماصتود بر ىوم عرب بودند  افراد ايتن نهضت. بتراى بيتانبه رجحان نژاد ايرانى 

شتعر و خويش بيش از هر كار به ادب و ادبيا  پارسى متوجه شدند و از طريت 

اين ىتوم نرر و تأليف و ترجمه مااصد خود را جامه عمل پوشاندند  ماصود اصلى

نيان و ايراپرستىشناساندن ىوم ايرانى با همه مفاخرو مآثر او و تحريك ح  ميهن

و اعتاده سس. كردن بنياد عظم. و ىدر  سياسى و دينى ارعاب و تحايتر آنتان

 استاقل و عظم. ايران بود  نخستين كت  از ايرانيتان كته در عصتر امتوى ودر

بن لاميه و اعراب زبان به بيان مفاخر اجحداد گشوداسمعيكشاكش تحايرهاى بنى

متروان و بتنصتر عبتدالملكتميم شتاعر و شتعوبى معتروف عيسار از موالى بنى

 نهايت.بن عبدالملك بود  اين شاعر انتساب خود را به ايتران و ايرانيتان درهشام

 هتاكترد و در ايتن راه رنتىصراح. و ميان يك دنيا دشمن خونخوار اظهار متى

 (3)نشس. ديد ولى از پاى نمىها مىبرد و آسيبمى

 از شيعيان به گترد امتاماى در پايان ىرن اول هجرى و اوايل ىرن دوم عده

بن هاشم گرد آمدند و به دستوروى بن عبدالمطلببن عبداللَّه عباسمحمدبن على

عباس به تبليغ پرداختندوايرانيان در سرزمين عراق و خراسان به سود خقف. بنى

اميه ناراضى بودنند بخصتو  متردم خراستان كته ازدستتگاه كه از حكوم. بنى

خراسانى را كه از ن دعو  پاسخ مرب. دادند و ابومسلمخقف. دورتر بودند به اي

سراستر خراستان و عباس بود بيارى كردند  نهض. ابومسلم بته زودىداعيان بنى
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هتا گرويدند هدفهاى ديگر را فرا گرف.  آنهايى كه به اين دعو سپ  سرزمين

اميته از يتوغ بنتىهاى مشترگى نداشتند ولى در يك چيز كه آن هم رهايىو آرمان

ناراضتى و  اى بتود تتا ايرانيتانبود ستهيم بودنتد  در واىتع ايتن جنتبش وستيله

طلبان و شيعيان على و گروهتى از ختوارج را بتدور يكتديگرجمع كنتد  استاقل

منارض گرديد و هجرى به دس. ابومسلم 132اميه به سال سرانجام حكوم. بنى

ايرانتاين ديترى زى بتراىظلم و ستم آنها برچيده شد  اما دوران ايتن پيترو بساط

نپاييد و عباسيان به مجرد رسيدن به ىدر  بجاى ىدرشناسى واحاتاق حاتوق از 

خقل آلودند و نشتان دس. رفته ايرانى دس. خود را به خون ابومسلم و ابوسلمه

آوردن خقفت. از دست. ايرانيان تنها بيترونشان از جلب پشتيبانىدادند كه هدف

طلبان ايران رامتوجه ساخ. كته اعتمتاد بته ه، استاقلرىيب بوده اس.  اين حادث

توان بته احياى استاقل كشور نمىحكوم. تازيان كارى بيهوده اس. و جز از راه

نپاييتد كته در گوشته و كنتار ايتران  هاى ملى جامته عمتل پوشتيد  ديترىآرمان

اعراب و تشتكيل يتك دولت.  هايى پديد آمد كه هدف آنها طرد حكوم.نهض.

ترك و مازيار و بابك  ها با نام مردانى چون المانع واسحاقبود  اين جنبش ايرانى

هتاى العمتلدوران عكت  دين درآميخته اس. و ىرن دوم هجترى در واىتعخرم

عبتاس بتود و در دول. بنتى طلبان ايرانى عليهسياسى و نظامى و مذهبى استاقل

زيا مبارزا  مردم و آل بويهىرن سوم با پيدايش حكوم. صفاريان و سامانيان وآل

خقف. عرب عملى شد  ناش عظيم  ايران به ثمر رسيد و جدايى ايران از دستگاه

مبارزا  ىابل انكار نيس.، صتفاريان نخستتين ليث در اينمردم سيستان و يعاوب

هستند كته بطتور كامتل جتدايى ختود را از ىلمترو حكوم. ايرانى پ  از اسقم

بسيار گفتتى كته »سيستان آمده اس. يعاوب ليث يخخقف. اعقم داشتند  در تار
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اند  نبينى كته بته ابوستلمه و ابومستلم و آل دول. عباسيان بر غدر و مكر بناكرده

نيكويى كه ايشان را اندر آن دول. بود چه كردنتد  برامكه و فضل سهل با چندان

 (4)«كسى مباد كه بر ايشان اعتمادكند

ه رفتتته طتترز تفكتتر ايرانتتى نيتتز هتتاى ايرانتتى، رفتتتبتتا پيتتدايش حكومتت.

تجديتدحيا  يافتت. و اعتاتتاد بتته ستتنن و آداب و فرهننتتگ ايرانتتى از نتتو جتتان 

گير بته فكتر رواج و رونت  زبتان و هاى تازه ايرانى به نحوى پىگرف. حكوم.

ايران افتادنتد  يعاتوب ليتث، ستخن گفتتن و نوشتتن بته زبتان تتازى را فرهنگ

پ  شعرا او را شتعرى گفتنتدى بته «اند  هداش. و در اين مورد نوشتنمىدوس.

 :تازى

 المصر والبلداللَّه اهلىد اكرم

 االفضال والعددبملك يعاوب ذى
 

 چون اين شعر برخواندند او عالم نبود درنياف.، محمدبن وصتيف حاضتر

بود و دبير رسايل او بود و ادب نيكو دانس. و بدان روزگار نامته پارستى نبتود، 

كه من اندر نيابم چرا بايد گف.  محمدبن وصيف پت  يعاوب گف. چيزى  پ 

و از ايتن  (5)»پارسى گفتن گرف. و اول شعر پارسى انتدر عجتم او گفتتن    شعر

آيد كه در مدتى بيش از دو ىرن فرهنگ ايرانتى جتاى ختود را بتاز اشارا  برمى

بيگانه با آن همه ىدر  نظتامى و سياستى كته در پشت. ستر داشتته كرده و زبان

هاى غربى خقف. داشت. كستب موىعي. ممتازى را كه در سزمينسته اس.نتوان

اى يافت. و احياى فرهنگ، سنن و روايا  باستانى نيز زندگى دوبتارهكند  در پى

پرستتى حمزه اصفهانى و دينورى كتب خود را تح. تأثير روح ميهنمردانى چون

يتران اختصتا  تأليف كردندو ىسم. اعظم اين كتب را به ذكر حوادث گذشته ا
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دادند وهمزمان با آن ادبا و محااان آگاهانه برترى نژادى ايرانى را گوشزد خا  

در چنين نوشتجاتى متورد حملته و تحايتر ىترار گرفتنتد   هاكردند و عربو عام

هتاى ايرانتى و بتازگويى احساستا  ها در عين حال براى بيان حماستهنوشتهاين

 .عقىه خاصى نشان دادندبه افتخارا  گذشته ىابلي. و نسب.

 ى بتاكرد، فرهنگ ايراندر ماوراءالنهر كه دودمان سامانى بر آن حكوم. مى

 آگاهى و بينش بيشتر اوج گرف.  عصر سامانى عصر درخشش نظم و نرر و عصر

 مكمل هاى ايرانى اس.  اين دوره را بايد دنباله دوران صفاريان وشكفتگى ارزش

 ادب ومردى اميران سامانى كه گاه ختود نيتز از شتعر كارهاى آنان دانس.  به پاي

 د و بتهآورى به شهر بخارا روى آوردنبهره كافى داشتند شاعران و نويسندگان نام

 بتانزسبب تشوي  امراء، استعداد و ذوق سرشار خود را در را خل  بهترين آثتار 

 ختى وپارسى بكار انداختند و شعراى بزرگى چون رودكى سمرىندى و شتهيد بل

 دابوشكور بلخى و دىياى و مسعود مروزى و كسايى مروزى و نويسندگانى ماننت

 فابوالفضل بعلمى و ابوعلى بلعمى آثارى با ارزش بوجتود آوردنتد كته در رديت

 يتناشاهكارهاى زبان فارسى و آثار گرانبهاى ادبيا  جهانى هستتند  متوازى بتا 

شتاپور و گرگان و چغانيان و ني رستاخيز فرهنگى، مراكزى مانند غزنين و سيستان

 هاى نشر ادبيا  و محل پترورش ذوق و استتعداد نهفتتهو سمرىند، كانوني ر و

 ه نبتردختود را تنهتا بت»سخنواران ايرانى گرديد و دنباله آن تا جايى پيشرف. كه 

 هىلمى با عرب و ترويى كتب ملى و رخنه روح ايراني. در اسقم محتدود نكترد

 ر ستردمتر با دستگاه خقف. سر و كار داشتند اين انديشته را بلكه مراكزى كه ك

 كته در پروراندند كه روزى دوباره دول. ساسانى و يا هخامنشيان را بدان ترتيبى

 (6)« هاى دالور آنان منعك  شده بود برىرار كنندداستان
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 هتا، دستتگاه خقفت. پيوستته راه سستتى و فتتوردر گير و دار اين تقش

 هاى ايرانتى آل زيتار و آل بويته يتك بتارا پيدايش حكوم. خاندانپيمود و بمى

 اططتديگر در اركان خقف. تزلزل افتاد  بوئيان كتار خقفت. عباستى راه بته انح

 كشيده بود تا آستانه ساوط نزديك ساختند و با تصترف بغتداد و مطيتع ستاختن

 أستفانه ايتنخلفا ىدر  سياسى و نظامى را عمقً از دس. آنها خارج ساختند  مت

 دوران اوج دوامى نياف. و با حوادثى كه در اواختر ىترن چهتارم هجترى رخ داد

 اوضاع بار ديگر به سود دستگاه خقف. و به زيان ايراني. تغيير ياف.  اين بحران

 با آمدن تركان در مرزهاى شمالى ماوراءالنهر و نفوذ آنها در ىلمرو سامانيان آغتاز

سيحون و حد فاصل بين ايتن رود و آمودريتا مستتار  گرديد  تركان كه در حوزه

بودند با ضعف حكوم. سامانى ىتو  گرفتنتد و چنتدى بعتد بته تشتكيل  شده

نيرومند ترك در ايران توفي  يافتند و دستگاه خقف. نيز كته پيوستته از  حكوم.

گرفتاز تعصب نژادى و مذهبى تركان عليه نهض. ايراني. كته بهره مى اين وىايع

آشكارى براى موجودي. آن بود استفاده كرد تا جاى كه رفته رفتته تركتان  دتهدي

 با تسلط نژاد ترك بر ايتران»رهبرى سياس. خلفاى بغداد عامل مؤثرى شدند   در

 مجاهدا  ملى ايرانيان كه تا اواسط ىرن چهارم بشد  ادامه داش. همه ناش بتر

بومستلم و مانتع و آب و راندن كشتى بر سراب گش.  خونهتاى مردانتى چتون 

و مازيار و نظاير ايشان كه به اميد رويانيدن درخ. برومند استاقل و ا حياء  بابك

تعصتبا  متذهبى و  (7)«ايران بر خاك ريخته شده بود همه بى ثمتر گشت.ملي.

الخصو  عصبي. در مذهب تسنن يكبار ديگر بر ايران سايه افكند و على نژادى

 در مسير دفاع از منافع و حيري. متذهبى و سياستىمذهب خلفا بود، تركان را  كه

 خلفا ىرار داد و غزنويان در راه دفاع از منافع خقفت. از هتيچ اىتدامى فروگتذار
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 نكردند و يكى از اين اىداما  مبارزه شديد آنها بر ضد طرفداران مذهب شيعه و

 .ايران بود خوارج در

 اى ازاىتع بختش عمتدهاعتااد گروه كريرى از ايرانيان به مذهب شيعه در و

اى بته گرف. و ايتن اعتاتاد رنتگ تتازهمبارزا  آنان را بر ضد خقف. در بر مى

سقمى او كشمكش دائمى ايران و عرب داده بود  ايرانيان از نخستين ادوار  جدال

هاى مذهبى دستگاه خقف. جانب شيعه را گرفتنتد و بته طرفتدارى كشمكش در

اهميت. متذهب شتيعه در تتاريخ »و برخاستتند  طالتب و خانتدان ابن ابىازعلى

هتاى هتاى پيشتروان شتعبهسه ىرن اول هجرى آشكار اس.  بسيارى از ىيامايران

 ى شتهداىتشيع ازىبيل ىيام كيسانيه به پيشوايى مختار ابوعبيده ثافى به خونخواه

ستان عباس بته پيشتوايى ابومستلم در خراكربقو ىيام زيدبن على و ىيام شيعه آل

وق، سلمه در عراق و ىيام ستادا  طالبيته در مازنتدران و غيتره در ازمنته فتوابو

 (8) «درايران صور  گرف.

با .در زمان سلطان محمود بازار مخالف. با تشيع و تح. اين عنوان مخالف

 شان با متذهب خليفته و طباتههر گونه جنبش ملى رواج ياف. و آنها كه مذهب

 گرفتنتد و بتاب و آزار و شكنجه ىرار مىحاكمه ايرانى مغاير  داش. تح. تعاي

 مين بهانه بود كه كشتارهايى در زمان محمود و مسعود غزنوى صور  گرفت. ه

 يعياناى كه پ  از فتح رى به الاادر خليفه عباسى نوش. كشتار شمحمود در نامه

 :نويسدديلمى را در رديف جهاد خود در راه خدا ذكر كرده و مى

 
مكاران را از اين باعه كوتاه كوتتاه كترده و آن را ازلتوث خداوندا دس. ست»    

خليفته از باطنيان سترده اس. و حايا. سعى و مجاهد  بنده درگاه در پيشگاه

هاى باطنيه آشتكار است.،اينان رى باب. غزو با اهل كفر و ضقل. و ىمع دسته
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ودنتد و جا كفر خود را آشكاركرده برا پناهگاهى براى خود ترتيب داده و در آن

با معتزله و روافض در آميخته و بشتم صاحبه تجاهرنموده و كفرو مذهب اباحة 

التديلمى بتودو ايتن بنتده بتا بن علتىرا ظاهر كرده بودند  پيشواى ايشان رستم

سپاهيان بر سر او تاختم    و ديالمه در حالى كه به گناهان خودمعترف و به كفر 

فاهتا بازگذاشتتم و كار ايشان را بته و رفض خود مار بودند تسليم شدند و من

ىدم بيرو نهاده و به آنان چنين فتوى دادند ه اين ىوم از دايره طاع. احكام الهى

جناياتشان واجب است. اند و ىتل و ىطع و نفى آنان به مراتبفساد روى آوردنه

ممكتن است. در صتورتى كته مگر آنكه از اهل الحاد نبوده باشند و اين چگونه

نيس.    اين باعه از داعه باطنيه و ين ىوم از تشيع و رفض و باطن خالىاعتااد ا

 « اعيان روافض خالى شده و اهل سّن. رانصر  يار گشته اس.
 

  :التواريخ و الاصص  آمده اس.و در تاريخ مجمل

 

رادر  بسيار دارها بفرمود زدن و بزرگان ديلم را بر درخ. كشتيدند و بهترى»    

پوس. گاو دوخ. و به غزنين فرستتاد و ماتدار پنجتاه ختروار دفتتر روافتض 

آويختگتان هاىهاى ايشان بيرون آورد و زير درخ.وباطنيان و فقسفه از سراى

 (9) «بفرمود سوختن
 

ابوالااسم  سراى بزر  ايرانهدر چنين شرايطى بود كه صداى رساى حماس

فردوسى در  فردوسى طنين افكند و شاهنامه اين سند ملي. ايرانى به نظم در آمد 

گذشته ايتران  عصر تعصبا  نژادى و مذهبى، عصر غلبه تركان وتحاير افتخارا 

اس. كه كسى وجود آمد و كار او دفاع از حيري. ايرانى و تاريخ او در شرايطىهب

سلحشتوران باستتانى را  نان سخن گفتن نبوده اس.  فردوسى داستتانرا ياراى چ

موجود در آن زمان به آنهتا  پيش كشيد و مرل متادمان خود و به ميزان ح  ملى

موىع دوباره نبرد ىديمى ايتران  هاى ضد عربى بخشيد  در عين حال در آنشالوده
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يان سؤال حياتى شتده براى ايران رو بيش از زمان پيشينو توران بخصو  از اين

اكنون در خود سترزمين ايتران  بود كه با پيروزى سلجوىيان، آن پيكار ايام گذشته

كردنتد در تركى انتخاب مى گرف. و اگر هم در اين زمان ايرانيانى نامصور  مى

عترب توفيت  يافتته بتود  ماابل تركان، همان ح  استاقل ملى كه در پيكتار بتا

اى اس. كته بايتد بيگانه ى تجسم همين احساسا  ضدفردوس (01)مااوم. نمود،

و هر چه به اشتعار »ناميد  آن را دومين دوره مبارزه مردم ايران عليه عناصر بيگانه

شتود بتاز در آن مبالغته  فردوسى در راه حفظ ملي. ايرانى اهميت. و ارزش داده

كليه اشتراف مل. ايران،  بكار نرفته اس.، زيرا همين اشعار بود كه به دس. تمام

تا آنان را در وراى تمام  اى دادوران و برزگران وسيلهو عموم مردم و جميع پيشه

نماى هستى آنان آينه تمام اختقفا  طبااتى و اجتماعى با يكديگر متحتد ساخته،

بداننتد و ايرانتى  نتىاشود و سبب گردد كته ايشتان ختود را بته تمتام معنتى اير

 (11)«بشناسند 

 ردن حماسه ملى ايران، گامهاى نخستين را پيشينيان فردوسىدر راه زنده ك

آوراننتد برداشتند؛ مسعودى مروزى ودىياى طوسى و ابوالمؤيد بلخى از ايتن نتام

 اى كه به ىرمان ابومنصور محمدبن عبدالرزاق سپهستاالر تنظتيم گرديتدوشاهنامه

 ايتن اثتر پايه و اساس فراهم آمدن شاهنامه فردوسى اس.  فردوسى در پرداختن

 بزر  حماسى، از شاهنامه ابومنصورى كه بر پايه خداينامه عهتد ساستانى تنظتيم

شده بود و چند اثر منفرد ديگر از ىبيل رزم رستم با اكوان ديتو و داستتان رستتم 

 ها و اخبار رستم و مانندهاى رستم و پندنامه و اسكندرنامهوسهراب بعضى از رزم

ه به نظم در آورد از لحات عظم. ماام ملى بايد آن و كتابى ك (21)آنها بهره گرف.

 به عنوان شناسنامه و سند ملي. ايرانيان تلاى كرد  در اهمي. ايتن اثتر بتزر  را
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 گذرد و در طولحماسى بايد بگوييم كه بيش از هزار سال از تاريخ تدوين آن مى

ه ستتان نبتوددووطن اين مد ، هيچ اثرى مانند آن بر دلها ننشسته و وسيله پيوند

 اس. و هيچ كتابى به اندازه شاهنامه شهر  جهانى نيافته و آبرو و حيريت. ملت.

تتتاريخى ايتتران را حفتتظ نكتترده استت.  ىرنهتتا استت. مردمتتاين ستترزمين بتتا 

دمسازند از اعماق جامعه گرفته تا دربار شاهان اين حماسه ملتى خوانتده شاهنامه

ننده و شنونده گشتته است.  سبب تحريك احساسا  ملى و سرافرازى خوا شده

 سوز و ويرانگتر گذشتته واس. اين اثر جاويدان از البقى حوادث خانمان ىرنها

 دستهاى تاراجگر اوراق آن را پريشان نساخته آشنا و بيگانته را در برابتر عظمت.

 توان باور كرد، بدانستان كتهر به تكريم و احترام نموده اس.  هرگز نمىاخود واد

 دوسى به خاطر پول و ثرو  و دستيابى به صله و انعام اىدام به نظتماند، فرآورده

 نژاد به افتخارا  گذشتته ختودسراى دهاانشاهنامه كرده باشد و اگر اين حماسه

 توانس. سى سالكشيد هرگز نمىبند نبود و عش  ميهن در نهادش زبانه نمىپاى

پرستانه وطن احساسا  همه عواطف انسانى ودر تدوين يك كتاب رنى ببرد و آن

گتر جلتوهو عقىه به زاد و بوم و افتخارا  گذشته را در البتقى كتتاب شتاهنامه

پرس. چيزى برتر از جهان متادى وثترو  و شك افكار اين شاعر ميهنسازد  بى

بندند گذشتته از آن هاى فرومايه و پس. بتدان پتاىمال بوده اس. كه فاط انسان

تا جايى پيش رفته كه حتى سقم. وثرو  و جتوانى  فردوسى در ايجاد شاهنامه

 :خود را نيز از دس. داده اس.

 اال اى برآورده چرخ بلند

 چه دارى به پيرى مرا مستمند
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 چو بودم جوان برترم داشتى

 به پيرى مرا خوار بگذاشتى

 به جاى غنائم عصا داد سال

 پراكند شد مال و برگش. حال

 

*** 

 

 جو نماندم نمك سود و هيزم نه

 نه چيزى پديد اس. تا جو درو

 نه چون من بود خوار و برگشته بخ.

 به دوزخ فرستاده ناكام رخ.

 نه اميد عابى نه دنيا بدس.

 ...ز هر دو رسيده بجانم شكس.

 دو دس. و دو پاى من آهو گرف.

 دستى و سال نيرو گرف.تهى
 

 يتنبتد دو تازه بعد از آن همه رنى و مصيب.، ىدرش را نشناختند و او را 

 :خوانده به مر  تهديدش كردند

 كه بد دين و بدكيش خوانى مرا

 منم شير نر ميش خوانى مرا

 مرا غمز كردند كان پر سخن

 مهر نبى و على شد كهنه ب
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 من از مهر اين هر دو شه نگذرم

 اگر تيغ شه بگذرد از سرم

 مرا سهم دادى كه در پاى پيل

 تن. را بسايم چو درياى نيل

 ز روشن دلى نترسم كه درام

 بدل مهر جان نبى و على
 

 :سرايدو با غرور و عز  نف  خطاب به محمود مى

 به نيكى نبد شاه را دستگاه

 وگرنه مرا برنشاندى به ماه

 چو اندر تبارش بزرگى نبود

 !نيارس. نام بزرگان شنود
 

 و شود كه شاعر عز  نفت از اين ابيا  آميخته با درام چنين استنباط مى

 در وخود را نه در روزگار جوانى و نه در ايتام پيترى از دست. نتداده واالمنشى 

ه پيما و صقبتى چون كتوه زنتدگى را بتهشتاد سالگى با غرورى چو عاابان فلك

ده گاه از پرداختن به افتخارا  گذشته سرزمين ختود غافتل نمانترسانده هيچ سر

 .اس.

 ستازد، توجته او بتهچه شاهنامه فردوسى را برتر اززمان و مكان متىاما آن

 اساس ملي. و عش  به سرزمين ايتران و لتزوم جانبتازى در راه آن است.  بتراى

 فردوسى ايران سرزمين مادسى است. كته همته بايتد در حفتظ و نگهتدارى آن

 هتاىانستبكوشند و بخاطرش فداكارى كنند  ىهرمانان شاهنامه همگتى نمونته ان
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 هستند  مسائل وحد  ملى در سرتاسر طراز اول و از نوع موجوداتى عالى و برتر

 .اس.خورد و هيچ داستانى از شاهنامه تهى از افكار ملى نماندهكتاب به چشم مى

 ايششاهنامه فردوسى تاريخ داستانى و باستانى ايران است. از ابتتداى پيتد

 ءانسان در اين سرزمين تا حمله اعراب و شكس. ساسانيان  ىصد فردوستى الاتا

درنيافته هايى بوده اس. كه موجودي. خود را بدرستىران به نسلتاريخ گذشته اي

كه چنتان اند و بجا اس.اند غافل ماندههايى كه در دنياى گذشته داشتهو از برترى

 :اثرى چنين معرفى شود

 بسى رنى بردم درين سال سى

 عجم زنده كردم بدين پارسى

 بناهاى آباد گردد خراب

 ز باران و از تابش آفتاب

 افكندم از نظم كاخى بلندپى 

 كه از باد و باران نيابد گزند
 

 فردوسى در آغاز سخن، پ  از حمتد ختدا و رستول و بيتان علت. نظتم

 ادشتاهىشاهنامه، سير تاريخ ايران را از دوران كهن آغاز كرده اس.  بته هنگتام پ

 گيومرث نخستين شاه پيشداديان و منوچهر آغاز تمتدن بشتر و آشتنايى بتا طترز

 آورد و كشتف ايتنگردد  هوشنگ آتش را از سنگ بدس. مى. مطرح مىمعيش

 .راز انگيزه جشن سده اس. كه روزگارى دراز وسيله پيوند خمل. بوده اس.
 

 يكى جشن كرد آن شب و باده خورد

 سده نام آن جشن فرخنده كرد
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 ز هوشنگ ماند اين سده يادگار

 بسى باد چون اتو دگر شهريار

 شاد كردكز آباد كردن جهان 

 جهانى به نيكى ازو ياد كرد

 

جمشيد تهيه ختوراك و پوشتاك و ستاختن خانته و كاشتانه را بته متردم 

 :ها و طباا  تاسيم كردو جامعه مردمان را به گروه آموخ.

 به فرّ كئى نرم كرد آهنا

 چو خود و زره كرد و چون جو شنا

 چو خفتان و تيغ و چو بر گستوان

 نهمه كرد پيدا به روشن روا

 بدين اندرون سال پنجاه رنى

 ببرد و ازين چند بنهاد گنى

 دگر پنجه انديشه جامه كرد

 كه پوشند هنگم بزم و نبرد

 ز كتان و ابريشم و موى و ىز

 ىصب كرد پر مايه ديبا و خز

 بياموختشان رشتن و دوختن

 گرفتند ازو يكسر آموختن

 

*** 
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 ور انجمن گرد كردز هر پيشه

 اه خوردبدين اندرون نيز پنج

 بفرمود ديوان ناپاك را

 به آب اندر آميختن خاك را

 هر آنچ از گل آمد چو بشناختند

 سبك خش. را كالبد ساختند

 بسنگ و بگچ ديو ديوار كرد

 نخس. از برش هندسى كار كرد

 چو گرمابه و كاخهاى بلند

 چو ايوان كه باشد پناه از گزند
 

 جشن نوروزى را فرمان و روزى كه جمشيد از آن همه كار بپرداخ. آيين

 :داد

 به جمشيد بر گوهر افشاندند

 مرآن روز را روز نو خواندند

 سر سال نو هرمز فرودين

 بر آسوده از رنى تن دل ز كين

 بزرگان بشادى بياراستند

 و جام و رامشگران خواستندمى

 چنين روز فرخ از آن روزگار

 بمانده از آن خسروان يادگار
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 آيد ستپ  ازضحاك و كاوه آهنگر به ميان مى در داستان جمشيد موضوع

 شود نتوذر بدست. افراستياب تتورانىسلطن. منوچهر و پسرش نوذر گفتگو مى

شود و جنگ نژادى و كينه و دشتمنى بتين دو ملت. ايتران و تتوران از كشته مى

گيرد  ىهرمان اين نبردها رستم اس. كه حضتورش در هتر جا سرچشمه مىهمين

انجامد  در دوران كتاوس جنتگ ايتران و تتوران وارد ىبه شكس. خصم مجنگ

پيوندنتد و بتا رفتتن شود و تراژدى مر  سهراب به وىتوع متىاى مىتازه مرحله

توران و رنجش از كاوس و سپ  ىتل دردنتاك او بدست. افراستياب  سياوش به

رستد و شتاهكارهايى از شتجاع. و ايران و توران بته اوج ختود متى هاىجنگ

آيتد  تم وگيو و گتودرز و بيتژن و ستاير دالوران ايرانتى بوجتود متىدالورى رس

هاى ايتران و شود و جنگزمان كيخسرو گرفتار و كشته مى سرانجام افراسياب در

رسد آنگاه فردوسى به داستان گشتاسب و ظهور زردش. مى يابد توران خاتمه مى

ا و لهراستب و دار آورد و سپ  به پادشتاهىدر اين مورد مى و اشعارى از دىياى

ن كند و داستان سلستله كيتان بته همتين جتا پايتااشاره مى جنگ دارا با اسكندر

را بته  كند و دنباله نظتمپذيرد  فردوسى از عصراشكانيان به چند بي. اكتفا مىمى

كنتد و داستتان تفصيل از پادشاهان اين سلسله ياد مىكشد و بهدوره ساسانيان مى

 .پذيرددپادشاه ساسانى در جنگ با اعراب خاتمه مىشاهنامه  با مر  يزدگر

مسئله اساسى در شاهنامه فردوسى عش  به سرزمين ايران و حفظ آنست. 

الشعاع ايتن امتر ىترار گرفتته است.  تجليتل از صتف. دالورى وهمه چيز تح.

هاى عادالنه و تلاين صفا  يزدانى در برابتر خلت  گيرى در جنگوىهرمانى و پى

تبليغ راستى و درستتى و مردمتى در برابتر دروغ و كژرفتتارى  وخوى شيطانى و

 هتا حفتظوصفا  اهريمنى، در جه. پاسدارى ميهنى اس. كه بايد در برابر بدى
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 شود  براى فردوسى ايران سترزمينى ماتدس است. كته بتدون آن زنتدگى بتراى

 :ساكنانش ارزشى ندارد و جاى افسوس و دريغ اس. كه ويرانى بدان راه يابد

 ايران نباشد تن من مباد چون

 بدين بوم و بر زنده يكتن مباد

 

*** 

 

 جهان پر ز بدخواه و پر دشمن اس.

 همه مرز ما جاى اهريمن اس.

 نه هنگام آرام و آسايش اس.

 نه روز درنگ اس. و آرايش اس.

 دريغ اس. ايران كه ويران شود

 كنام پلنگان و شيران شود

 همه جاى جنگى سواران بدى

 رياران بدىنشستنگه شه

 

*** 

 

 نگه كن بدين لشكر نامدار

 جوانان شايسته كارزار

 ز بهر و بر و بوم و فرزند خويش

 زن و كودك و خرد و پيوند خويش
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 همه سر به سر تن به كشتن دهيم

 از آن به كه كشور به دشمن دهيم

 :نهدشناس و پرتوان اس. و به ميهن خود ارج مىايرانى يزدان

 س. و ب هنر نزد ايرانيان ا

 نگيرند شير ژيان را بك 

 شناسهمه يكدالنند يزدان

 بگيتى ندارند از ك  هراس

 مرا ارج ايران ببايد شناخ.

 بزر  آنكه با نامداران بساخ.
 

وى از ىول رستم در حضور كيخسرو هنگام بحث در ماايسه ستپاه ايتران 

 :سرايدوتوران مردانه مى

 بدين دش. كينه، گر از ما يكى اس.

 يل توران به جنگ اندكى اس.همه خ

 چه انديشى از آن سپاه بزر 

 كه توران چو ميش اس. و ايران چو گر 
 

 :آوردو در پاسخ نامه گشتاسب به ارجاسب در دليرى ايرانيان مى

 بياريم گردان هزاران هزار

 همه كارديده همه پايدار

 زاده پهلوىهمه ايرجى

 نه افراسيابى و نه پيغوى
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 بر پيل بس.چو دانند كم كوس 

 سم اسب ايشان كند كوه پس.

 جهانشان نفرسوده از رنى آز

 سازهمه شيرگير و همه رزم

 داران شمشير زنهمه نيزه

 همه لشكرآرا و لشكرشكن

 چو جوشن بپوشند روز نبرد

 ز چرخ برين بگذرانند گرد

 به زين اندرون گشته چون كوه سخ.

 لخ.سر كوه از ايشان شده لخ.

 گزيده سواراز ايشان دو گرد 

 زرير سپهدار و اسفنديار

 چو ايشان بپوشند ز آهن ىباى

 بخورشيد و ماه اندر آرند پاى
 

 ه روبتاهو گودرز در گفتگو با هومان سپاه ايران را به شير و تورانيتان را بت

 :كندمعرفى مى

 كنون آمدم با سپاه گران

 از ايران گزيده دالور سران

 شما هم بكردار روباه پير

 در، از بيم نخجير گيربه بيشه 
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 و چگونه كقمى ىادر اس. با غناى سخن شاعر به هنگام وصف مازنتدران

 :اى از ايران زمين اس. برابرى كندكه ىطعه

 كه در بوستانش هميشه گل اس.

 بكوه اندرون الله و سنبل اس.

 هوا خوشگوار و زمين پر نگار

 نه گرم و نه سرد و هميشه بهار

 ندروننوازنده بلبل بباغ ا

 گرازنده آهو براغ اندرون

 هميشه نياسايد از جس. و جوى

 همه ساله هر جاى رنگ اس. و بوى

 گقب اس. گويى به جويش روان

 همى شاد گردد ز بويش روان

 دى و بهمن و آذر و فرودين

 هميشه پر از الله بينى زمين
 

 افسوس دالوران براى دورى از وطن و اشك حسر  آنهتا بختاطر متيهن

 يرانريزد و بيژن در چاه از دورى اسياوش در توران بخاطر ايران اشك مىاس.  

دهد و رستم هنگتامى كته در چنتگ اكتوان ديتو گرفتتار آمتده در آن ناله سر مى

 :انگيز به فكر جان خود نيس. بلكه در انديشه زادوبوم خويش اس.هول لحظا 
 

 ابا خويشتن گف.، ديو پليد

 يكى دام چونين مرا گستريد
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 دريغا دل و زور و اين يال من

 همان زخم شمشير و كوپال من

 جهانى ازين كار گردد خراب

 برآيد همه كام افرساسياب

 نه گودرز ماند نه خسرو نه طوس

 نه تخ. و كقه و نه پيل و نه كوس
 

 س.دارا در آخرين لحظا  زندگى در حالى كه سر بر دامن اسكندر نهاده ا

 گيرد تابخواهد دختر او را به زنى فتد و از اسكندر مىابه ياد وطن خود ايران مى

 :از اين پيوند فرزندى آيد كه آيين ىديم ايران را زنده كند

 ببارايد اين آتش زردهش.

 بگيرد همى رند اوستا به مش.

 نگهدارد اين فرّ جشن سده

 همان فرّ نوروز و آتشكده

 همان اورمزد و همان روز مهر

 هربشويد به آب خرد جان و چ
 

 وزىزاددر آستانه پيراى كه رستم فرخو لحن اندوهبار استاد طوس در نامه

 فرستد، در افستوس از دست. رفتتن سترزميناعراب بر ايران بسوى برادرش مى

« هتابتاد رفتته»پرس. حاياى اس. كه بر ايران و آيين راستين آن، لحن يك ميهن

 :كندسرايى مىنوحه
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 چو با تخ. منبر برابر شود

 مه نام بوبكر و عمر شوده

 هاى درازتبه گردد اين رنى

 شود ناسزا شاه گردان فراز

 نه تخ. و نه ديهيم بينى نه شهر

 ز اختر همه تازيان راس. بهر

 نه تخ. و نه تاج و نه زرينه كفش

 نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش

 برنجد يكى ديگرى برخورد

 به داد و به بخشش كسى ننگرد

 و از راستى ز پيمان بگردند

 گرامى شود كژى و كاستى

 پياده شود مردم جنگجو

 سوارى كه الف آرد و گف. و گوى

 ربايد همى اين از آن، آن ازين

 ز نفرين ندانند باز آفرين

 نهان بتر از آشكارا شود

 دل مردمان سنگ خارا شود
 

*** 
 

 دريغ آن سر و تاج و آن تخ. و داد

 دريغ آن بزرگى و فرّ و نژاد
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 شكس. آيد از تازيان كزين پ 

 ستاره نگردد مگر بر زيان

 برين ساليان بگذرد چارصد

 كزين تخمه گفتى جهان نسپرد

 

 خواهتد عظمت. ايتران و شتهام.در تمام حكايا  شاهنامه، فردوسى مى

رو در ضمن وصف دليران همه جا شهام. ايشتان پهلوانان را نشان دهد و از اين

 ستايد و هرگاه شكستى براى ايران رخ دهدپرستى را مىكند و وطنوصف مى را

گذرد وشكس. پيچد و بزودى مىگردد و ىصه را در هم مىمتأثر شده غمگين مى

دهد و با وجود اين پهلوانان ايرانى راهيچوىت. دشمنان را با تمام خف. شرح مى

آنهتا را بتر كند بلكه اصرار دارد تا ممكن اس. حركا به ظلم و ستم وصف نمى

ىوانين عادالنه تطبي  نمايد و ايشتان را مرتل زهتاد نمتايش دهدچنانكته  اصول و

رستم را كه در شاهنامه مظهر شجاع. ايرانى اس. فردوستى بتر وفت  ومتدارا و 

شتمارد    كند و او را به عدال. از همه مختارمىمردانگى و حُسن عهد وصف مى

را درحكاي. رستم  سرايى خودتوان گف. كه تمام شاعرى و داستانو باالخره مى

دانتد بكتار بترده و ازايتن روى در بدان جه. كه او را نماينده شجاع. ايران مى

 (31)حكايا  ديگر سخن خويش را چنان مايه نداده اس. كه درداستانهاى رستتم 

آمتده از جتاى ديگترى گونه كتهاگر حاال  و صفا  رستم ىهرمان شاهنامه بدان

ف. رستم مخلوق هنرفردوسى اس. كه خواسته اىتباس نشده باشد به ياين بايد گ

انستانى ارائته دهتد  در تمتام اس. نمونه يك انسان كامل را با آن حاال  متافوق

ها و شاهكارهايى كه معموالً انسان درمركز ىضتاو  و داورى ىترار سرايىداستان

انجام نيافته ختود و مردمتى را كند آرزوهاىگيرد نويسنده و يا شاعر سعى مىمى
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خوود تجسم بخشد تا از ايتن كند در وجود ىهرمان داستانبين آنها زندگى مى كه

فردوسى رستتم تنهتا يتك دالور  راه درس اخقق و مردمى و فضيل. دهد  براى

ديگر  اين ىهرمان شجاع. فوق هاىنيس. بلكه انسانى اس. واال و برتر از انسان

تمام اعمال و حركاتش همتاى درآميخته بشرى را با اخقق و سجاياى عالى به هم

آل اس. اما باتمام اين تفصيل وجتود رستتم در داستتانهاى يك انسان كالم و ايده

شاهنامه فرع بر ميهن و زادوبتوم شاعراست. و فردوستى رستتم و ستاير دالوران 

وىف پاسدارى ميهن خويشند و مر  با ستايد كه همگىايرانى را از آن جه. مى

 :دهندو بندگى ترجيح مىزندگى در اسار شراف. و آزادگى را به 

 جهانجوى اگر كشته آيد بنام

 به از زنده دشمن برو شادگكام

 به رزم اندرون كشته بهتر بود

 كه بر ما يكى بنده مهتر بود

 مرا مر  بهتر از اين زندگى

 كه ساالر باشم كنم بندگى

 يكى داستان زد بر اين بر پلنگ

 چو با شير جنگى درآمد بجنگ

 ام ار بريزى مرا گف. خونبه ن

 به از زندگانى به ننگ اندرون
 

رود مىعش  و عقىه فردوسى به سرزمين نياكان تا مرز عقئ  مذهبى پيش

كته گمان براى آن بتوده است.گيرد  اين دفاع از زادوبوم بىو گاه بر آن پيشى مى

ستازد متوجه شاعر خواسته اس. تا مل. ايران با بياد مفاخر گذشته بيندازدو او را
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بايتد كه نبايد گذشته پرافتخار خويش را فراموش كند، بلكه مردم براى سرافرازى

آنان اخقق و رفتار نياكان را سرمش  ىرار دهند و در زندگى مادى و معنوى شيوه

را در پيش گيرند و از رفتارهاى ناپسند، همچون دروغگويى و خيان. ونادرستتى 

اهى انسانها اس. بپرهيزنتد و در برابربيگانگتان و فرومايگى و ترس كه موجب تب

كنتد معرفى مىفردوسى انسانهايى را كه در شاهنامهنيرومند باشند  به همين جه.

بلنتد و غيتر  و به تمام معنى سرآمدنيكوكاران و داراى سجاياى عتالى و همت.

 :نويسدحمي. هستند  آرتور نلدكه مى

بتود  پرستى محتضا يك نوع ايرانپرستى  شاعر مپرستى، يعنى ايرانوطن»

از پرستى او عبار  از شوق مفرط براى ملتى بود كه وحتد و بزرگتوارى آنوطن

 ها پيش از بين رفته بود در عين اينكه حت  مليت. ايرانتى هنتوز در موىتعمد 

 اميه و مجدداً هنگام غلبه مأمون بر امتين بخصتو  در ميتان اهتلاضمحقل بنى

 شد از اهميت.و ىدرتى بود باز در زمان فردوسى ديگر نمىخراسان يك نوع ىوه 

 اهمي. هم نبتود  همتيناى صحبتى به ميان آورد اما كامقً بىسياسى چنين عايده

 اهمي. باعث شد كه ادبيا  جديد فارسى روناى تازه بختود گرفت.  البتته تمتام

 امه روى آنروايا  راجع به تاريخ گذشته ايران و مخصوصاً كتاب نررى كه شاهن

 تنظيم شد آميخته به يك چنين احساساتى بوده اما فردوسى اين احساسا  را بته

 زيباترين و جاندارترين طرزى مجستم كترد  دشتمنى بتا تركهتا موضتوع عمتده

 ب پيشتگويىجتتتوان از تعبيتر فردوستى كته بته مونامته اوست.  آيتا متىجنگ

كترده بر ايران فرمانروايى پ  از جنگ ىادسيه كه بيگانگان سال 400اخترشناسان 

هم در و هيچ شاه ايرانى بر تخ. نخواهد نشس.، نتيجه گرف. كه خود فردوسى

يزدگترد واىع به اين مطلب معتاد بوده اس.  تنفتر او را از ىتوم مهتاجم از ىتول
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 :توان حدس زدشهريار ساسانى مى

 ازين مار خوار اهرمن چهرگان

 بهرگانز دانايى و شرم بى

 آب و رنگاران بىسازن زاغ

 نه هوش و نه دانش نه نام  و نه ننگ
 

 ر خاطرزاد به برادرش بيشتر از تأثبنابر اين سخن يزدگرد و نامه رستم فرخ

بوده ناكفردوسى سرچشمه و الهام گرفته و او با تمام وجود از تسلط بيگانه اندوه

 .اس.

 حيتا اركان ملي. و هر آنچه موجب همبستگى مردمان و موجتب ادامته 

 هتا وهتا، آيتينهتا و غتميك مل. اس.، همچون مرز و بوم و زبان ملى، شتادى

 پشتى و برادرى، پاكدامنى و شرف وعتز ها، ىهرمانيها، مادسا  ملى، همجشن

جويى و ستيزهنف ، مبارزه با دروغ و بدى و گرايش به راستى و درستى، نكوهش

ك  هتا در سراسرشتاهنامه متنعخشم، و دفاع بى امان در برابر دشمن و ماننتد آن

 .دهداس. و به خواننده درس اخقق و مردمى مى

 رر و نوذپندهايى از زبان پهلوانان و شاهان و دانشمندان مانند اندرز منوچه

ه و كيخسرو به ايرانيان و وصتي. ايتن شتاه بته گتودرز و زال و رستتم و دارا بت

رگمهتر در هفت. بتزم اسكندر يانامه انوشتيروان بته كتاردان وستخنان پرمغتز بز

معتانى  انوشيروان و اندرزاين پادشاه به هرمزد و نظاير آنها هر يك به جاى ختود

 .حكم. عملى را دربردارد و سرمش  زندگانى بشر اس.
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