
 
 
 
 
 

 *نقد افسانة فردوسي و محمود
 

 محمدامين رياحيدكتر 

 
 برفت شوكت محمود و در زمانه نمانـد

 جز اين فسانه كه نشناخت قدر فردوسي

هاي مربوط در هفتاد سال اخير با كوشش محقّقان، بطالن بسياري از افسانه

جملاه افساان  به زندگي فردوسي و آفرينش شااهنامه روشاش شادس اساز  از آن

هاي شااهنامه ترارار شادس، و ها و مقدماهردوسي و محمود اسز كه در تاككرسف

صورت تقابل حق و باطل درآمدس، و حتي در ادبيات مضمون آن در اشعار شعرا به

اجمال باه بواوت جهاني بازتاب وسيعي يافته اسز  اگرچه بطالن ايش افساانه باه

تي اند نرااز آنها شايد بتو رسيدس، اما هنوز نرات موهمي در آن هسز كه رفع ابهام

 از وضع فرهنگي و اجتماعي عصر فردوسي را نيز روشش نمايد 

چريدة داستان ايش اسز كه فردوسي به خواسز محمود نظا  شااهنامه را 

آغاز كرد و قرار شد بابز هر بيز يك دينار )سره طال( به او صله دادس شود، اماا 

ز رافضي يا معتزلي يا مدح گوركاان در پايان كار به سوب تفتيش بدگويان كه نسو

به فردوسي دادس بودند محمود شاعر را نااميد كرد و به جاي شصاز هازار ديناار 
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طال شصز هزار دينار نقارس باراي او فرساتاد  صاله را در گرماباه باه فردوساي 

فروش تقسي  كارد  بعادها بان و فقاعرساندند و او آن را ميان آورندگان و گرمابه

شد و شصز هزار دينار مقرّر را براي فردوسي به طوس فرساتاد   محمود پشيمان

شد، پيرر فردوساي را اما وقتي كاروان صل  محمود از يك دروازة طوس وارد مي

 بردند از دروازة ديگر بيرون مي

انگيزي اسز، ساخته و پرداخت  تخيالت دوساتداران افسان  شاعران  هيجان

انگياز  بدعهادي حاواد  و حاا ت غ  اي ازفردوسي در طيّ قارون، مجموعاه

 پادشاس، نوميدي شاعر پير و مناعز طواع او، و باازيگري سرنوشاز  كسااني كاه

ساوب نيساز كاه اند  بياند، خوب سااختهه  پيوستهاجزاء افسانه را ساخته و به

اناد  در اي قارار دادسهاي هنرمنداناهشاعران اروپايي ها  آن را موضاوع منظوماه

 ه  شهرت آن نيازي به ذكر ندارد  ادبيات خود ما

نويسد  اماا امروزس شاعر و نويسندس براي مردم و براي خوانندگان خود مي

نوشاز كاه ها  از در آن روزگار هر مؤلفي ابر خود را به امر و تشويق كسي مي

سز كه عطاي او معاشش تأميش گردد و ه  امران رواج ابر فراه  آيد، و از اينجا

باه  زديك به عصر فردوسي ايش تصور پيش آمدس بودس كه كتابياز همان سالهاي ن

وجود آمدس باشاد، و چاون باه ايش عظمز حتماً بايد به امر فرمانرواي مقتدري به

اند كه دليلي كه خواهي  گفز نام محمود بارها در شاهنامه آمدس اسز، خيال كردس

اياش  هاي ديگار باهفردوسي به او نظ  شاهنامه را آغاز كردس، و بعدها شاخ و برگ

 افسانه افزودس شدس اسز 

نظا   طور قطعي روشش شادس كاه خاود فردوساي باه فراراكنون ديگر به

شاهنامه و جستجوي منوع كاار خاود افتاادس، و مشاوّ  او همشاهريانش بودناد  
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ازجمله دوستي مهربان، مهتري گردنفراز از آزادگان و نژادگان طوس، و ايش سالها 

 د پيش از جلوس محمود بو

 امه هسز؟همه نام محمود در شاهنيشاپرسيد پس چرا مي

ومايش دبار در شاهنامه آمدس اسز  اينها را فردوسي در  15بلي، نام محمود 

ماد تدويش شاهنامه افزودس، وقتي كه محمود بر تخز نشسته بودس، و فضل بش اح

گاس اسفرايني به وزارت او انتخاب شدس باودس اساز  اسافرايني از ديوانياان دسات

ي باه ساماني و از دوستداران فرهنگ ايراني بود كاه مراتواات دياواني را از عربا

ه ناام فارسي برگردانيد  فردوسي دوميش تدويش شاهنامه را به تشويق اسافرايني با

ه گوياا محمود كرد و نام و ستايش او را در آغاز و انجام هر جلد از شاهنامه )كا

 در هفز جلد بودس اسز( افزود 

ش، ايش مسل  اسز كه ذكر و ستايش محماود در ماوارد مختلا  به نظر م

يش شاهنامه، نه در حيش سرودن هريك از داستانها بلره يرجاا در پااكنويس دوما

نرتا   تدويش شاهنامه براي هديه به سلطان افزودس شدس اسز  محققاني كه به ايش

 ند اتناقضات شدس هاي خود دچارگيرينتيجه آند، دراساسي توجه نداشته

با اهداء كتاب به نام محمود، فردوسي اميادوار باود كاه پساند و حماياز 

تر كتاب را فاراه  آورد  طوعااً از شاهرت فرمانرواي مقتدر موجوات انتشار وسيع

توانسز داشته باشد كه در روزهااي شاعرنوازي و زربخشي او ايش اميد را ه  مي

فردوسي حتي نگاهي ها  باه پيري از تنگدستي برهد  اما محمود برخالف انتظار 

داستانهاي شاهنامه نررد  او قدرت و شوكز داشز، اما گوهرشاناس نواود، قادر 

وقاز توانسز بشناسد و فردوسي را محاروم كارد  آنشاهنامه را نشناخز و نمي
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بود كه فردوسي ايش ابيات را سرود و در آخريش جلد نسخ  خود، در آغاز داستان 

 خسروپرويز و شيريش افزود 

 ايچنيش شهرياري و بخشندس  

 ايبه گيتي ز شاهان درخشندس  

 نررد اندر ايش داستانها نگاس  

 ز بدگوي و بخز بد آمد گناس  

 حسد برد بدگوي در كار مش

 (1)بر شاس بازار مششد توه 

چرا محمود شاهنامه را نپسنديد؟ و چرا فردوسي را محاروم كارد؟ گنااس  

پردازان موجواات مختلفاي ب ايش سؤال، فسانهفردوسي چه بود؟ براي يافتش جوا

اند  شيعه بودن فردوسي، معتزلاي باودن او، ساتايش گوركاان، ساتايش ذكر كردس

 پهلوانان ايران و نروهش تازيان، تفتيش درباريان 

 هريك از ايش د يل ممرش اسز جزئي از حقيقز را در خود داشته باشاد،

ي م جوانب مسئله، بايد وضع سياساما براي كش  علز واقعي و روشش كردن تما

و اجتماعي آن روزگار و شخصيز محماود و شخصايز فردوساي و محتوياات 

 شاهنامه را با دقز بيشتري بررسي كرد 

فهمياد، اگرچاه به نظر مش، نخستيش علز ايش بودس كه محماود شاعر نمي

ر اند  نظامي عروضاي در چهااها كردسدربارة  شعردوستي و شاعرنوازي او موالغه

گويد  چهارصد شاعر در دربار محمود گرد آمدس بودند، و آن پادشاس همه مقاله مي

سال قريب چهارصد هزار دينار )سره طال( در راس تشويق شاعرا و علماا صارف 
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گويد  هر اند  عنصري ميكرد  شاعران ستايشگرش ه  ايش معني را تأييد كردسمي

 دادبار هزار سره طال صل  شعر مي

 قال اندر ترازوي شعراهزار مث  

 كسي جز او ننهاد اندريش جهان يرسر      

 به يك عطا سه هزار از گهر به شاعر داد  

 از آن خزينگيِ زردچهرة  غر  

گويد ازبس سره طال به ما دادس كه پيش ما و در خانا  ماا سار  فرخي مي

 تر اسز!ارزشطال از خاك بي

 دينار چنان بخشد ما را كه برِ ما  

 يوسته بود خوارتريش چيزي دينارپ  

    * 

 هاي ما ز عطاهاي ملك اودر خانه  

 زرّ عزيز، خوارتر از خاك رايگان  

دادس، مسعود ساعد دربارة صالت بيرراني كه محمود به غضائري رازي مي

 سلمان گفته اسز 

 به هر قصيدس كه از شهر ري فرستادي  

 هزار دينار او بستدي ز زرّ حالل  

 داند!(ودنش را خدا مي)حالل ب

تنگ آمدس و در قصيدة هخود غضائري مثل اينره از كثرت صالت محمود ب

فرستي؟ همه طال براي مش ميگويد  اي ملك، بس اسز، چرا ايششرران  خود مي
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ام؟ بس اسز، مردم فروش كردسمگر مش جوال جوال مرواريد و جواهر به تو پيش

 خ اسز يا سنگ و سفال شرسته!افتند كه اينها زر سربه شوهه مي

 بس اي ملك كه نه لؤلؤ فروخت  به سل   

 بس اي ملك كه نه گوهر فروخت  به جوال!  

 بس اي ملك كه جهان را به شوهز افرندي  

 كه زرّ سرخ اسز ايش يا شرسته سنگ و سفال؟  

ا رديوانهاي مداحان محمود پر از ايش حرفهاسز  ما ه  ازبس ايش حرفهاا 

ياك از اي  باورمان شدس اسز  درصورتي كه هيچاي تاريخ ادبيات خواندسدر كتابه

ها دليل شعرفهمي و شعردوستي محمود نيسز  حقيقز اياش اساز ايش زربخشي

داد، نظيار ها بود  زر و سيمي كه به صل  شعرها مايكه او نيازمند ايش ستايشگري

و خاارج كشاور خاود  ود كه حا  در دنيا دولتها در داخالبهاي توليغاتي بودجه

 كنند براي پيشورد سياسز خود خرج مي

فرستاد، تاا غضاائري او جوال جوال طال به صل  اشعار غضائري به ري مي

ا در ستايش او بگويد، و مادح و بنااي او و قادرت و شاوكز و حساش هقصيدس

ا تاساازد   شهرت او را بر سر زبانها بيندازد، و راس را براي حمل  او به ري هموار

ج را به ري بتازد و خاطرة ضحّاك و حجّا 420فرمانرواي بخشندس بموقع در سال 

يساد داد بنوزندس كند و اموال بيرران مردم را به تاراج برد و فتحنامه به خليف  بغا

و »شات  باود ك« مطي، ديلميررافضي، باطني، ق»كه رفت  و دارها برپا كردم، آنچه 

دفتار  مقدار پنجاس خروار»و « ش فرستادمبهري را در پوسز گاو دوخت  و به غزني

 را بسوخت  « روافض و باطنيان و فالسفه
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اي دربارة ايش فتح درخشان سالطان بسارايد و وقز، فرّخي ه  فتحنامهآن

 دس اسز بگويد  آفريش، دويسز دار برپا كردس و اهل قل  و انديشه را به دار كشي

 دار فرو بردي باري دويسز  

 خوي شماسز! گفتي كايش درخور  

 اما فردوسي مردي ديگر بود، نه از نوع فرخي و عنصري و غضائري  شاعر

 و تملق و انديش  او تابع سياسز روز نوود  آزادمرد خراسان اهل تعارف و مجامله

هاي راستي و خرد و مردمي اسز  در سراسر شاهنامه، كارنيسز  ستايشگر داد و 

كند  آنچه رانگري را ه  نروهش ميوي ستايد، ست  و كشتار و غارت ونيك را مي

آشامي ضحّاك تازي گفته و نروهش كردس چگونه ممرش بود از بيدادگري و خون

رد فرمانرواي خودكامه را خوش آيد؟ ستايشهايي ه  كه از محمود كردس لحش ماو

آموزي را دارد كاه پسند و انتظار محمود را ندارد  لحاش معلا  خردمناد حرماز

ها لحني دهد  و در ايش نصيحتگريگري و پرهيز از ظل  اندرز ميپادشاس را به داد

همه  ف عادالز و دموكراساي دارد كه حتي امروز با گكشز هزار سال و با ايش

گر كدخاداي دهاي را باه آن زباان نصايحز كنناد تحمّال اكه در جهان هسز، 

 كند نمي

باه  ن خطابدر آغاز پادشاهي اشرانيا« گفتار اندر ستايش محمود»مثالً در 

 خواني  محمود چنيش مي

 چنيش گفز نوشيروان قواد  

 كه چون شاس را دل بپيچد ز داد  

 كند چرخ منشور او را سپاس  

 ستارس نخواند ورا نيز شاس  
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 ست ، نام  عزل شاهان بود  

 چو درد دل بيگناهان بود      

 آنره بيداد بود دستايش نور  

 به گنج و به تخز مهي شاد بود  

 گسسته شود در جهان كام اوي  

 (2)نخواند به گيتي كسي نام اوي  

 جاي ديگر، در پايان داستان مهوود وزير نوشيروان در خطااب باه محماود

 گويد مي

 اگر دادگر باشي اي شهريار  

 نماني و نامز بود يادگار  

 تش خويش را شاس بيدادگر  

 نيارد جز از گور و نفريش به بر  

 دلز راستي اگر پيشه دارد  

 چنان دان كه گيتي تو آراستي  

 چو خواهي ستايش پس مرگ تو  

 خرد بايد اي نامور برگ تو  

 چنان كز پس مرگ نوشيروان  

 (3)به گفتار مش، داد او شد جوان  

آگااس، دور از آن چيازي باود كاه ايش تعليمات خردمندان  حراي  آزادة دل

سرايان در پاي اميار ود كه قصيدسخواسز  خالف مدايحي بمحمود از شاعران مي
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ستاندند  محمود كه سهل اسز پسرش مسعود ريختند و بدرس بدرس زر ميغزنه مي

 شد تر از ايش خشمگيش ميه  از نصايح نرم

اي در مادح مساعود غزناوي مثالً به نوشت  بيهقي، مسعودي رازي قصايدس

 ساخته بود و ضمش آن، امير را چنيش نصيحز كردس بود 

 الفان تو موران بدند مار شدندمخ  

 برآر زود ز موران مارگشته دمار  

 رومدس زمانشان زيش بيش و روزگار م  

 كه اژدها شود ار روزگار يابد مار  

ايش »افزايد  امير خش  گرفز و شاعر را به هندوستان توعيد كرد  بيهقي مي

كاان اياش مسريش سخز نيرونصيحتي كرد، هرچند فضول بود و شاعرا را باا ملو

 (4«)نرسد!

جاي شاعر و خش  نابجاي ممدوح باود فقط چند ماس بعد از ايش فضولي به

 كه ماران اژدها گشته دمار از روزگار او برآوردند 

سخا و كرم و زربخشي محمود، در حق شاعراني بود كاه كارهااي او را از 

ري صورت خير محض وانمود كنند و آوازة قدرت و شوكز و دادگابد و نيك به

پروري او را در اقصاي عال  بپراكنند  او همه ساله به نيز كسب غنيماز و رعيز

كارد، و باا كشاتش و زير پوشش ظاهرفريب غزو و جهاد به هناد لشرركشاي مي

لقاب « سلطان غاازي»هندوان و غارت هسز و نيسز مردم و نفايس معابد آنان 

  غزوات او را بسارايند و خواسز كه كارنامگرفته بود  او شاعران را براي ايش مي

؟ براي ر شاهنامهتر سازند  او را چه به كارا براي او مسجّل« سلطان غازي»عنوان 



 90 42/   ه و آيندة فرهنگ و ادب ايرانگذشت

شناخز اشعار مورد پسند محمود، باياد ديوانهااي نواختگاان او چاون فرخاي و 

 سنجيد  شاهنامهعنصري را خواند و آنها را با 

كشتار زن و بچاه  شهرهاي هند، خواسز كه ويرانياو مدايح فرخي را مي

 گناس و نابودي معابد آنان و غارت گنجهاي آن ديار و آخرسر فتحنامه فرستادنبي

 به بغداد را به صورت بزرگتريش افتخارات فرا نمايد و بگويد 

 ها فرندس ز پايبتان شرسته و بتخانه  

 حصارهاي قوي برگشادس  د از  د  

 تر از هرمانهزار بتردس كندس قوي  

 سز شهر تهي كردس خوشتر از نوشاددوي  

 ز ملك و ملّز چنديش امير يافته بهر  

 ز گنج بتردة سومنات يافته داد

 سز روز و شب گوييسكنون دو چش  نهاد  

 (5)به فتحنام  خسرو، خليف  بغداد!  

هاااي هااا و غارتگريامااا آزادماارد خراسااان، كسااي نوااود كااه خونخواري

و كشتار و غارت و ويرانگري    او نفس تجاوزاي چون محمود را بستايدخودكامه

 كرد خواسز باشد از بيخ و بش محروم ميرا به هر بهانه كه مي

هاي ملز خاويش و پهلواناان ملاز خاويش باود  او ستايشگر سرافرازي

توانسز برتابد  يك علز تضاد شااعر آزادس و فرماانرواي محمود ه  ايش را نمي

تريش روايات آمدس، و ه  در قصايد ه ه  در كهشخودكامه هميش بود  ذكر ايش نرت

 مداحان محمود قرائش صريحي براي تأييد آن هسز 
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كه قسمز كهش آن فقط يك نسل بعد از فردوسي نوشته  تاريخ سيستاندر 

 خواني  شدس و اعتوار تام دارد، چنيش مي
 

محمود گفز  هم  شاهنامه هيچ نيسز مگر حديث رست ، و اندر سپاس مش »

ر مرد چون رست  هسز  بوالقاس  ]فردوسي[ گفز  زندگاني خداوناد دراز هزا

ي ا باد، ندان  اندر سپاس او چند مرد چون رست  باشد  اما اياش دانا  كاه خادا

تعالي ا خويشتش را هيچ بندس چون رست  ديگار نيافرياد  اياش بگفاز و زمايش 

يض بوسه كرد و برفز  ملاك محماود وزيار را گفاز  اياش ماردك مارا بتعار

زن خوانااد  وزياارش گفااز بوايااد]ش[ كشااز  هرچنااد طلااب كردنااد، دروغ

 (6)«نيافتند 
 

جوابي كه فردوسي باه محماود دادس، در اياش بياز ها  در بعضاي نساخ 

 شاهنامه آمدس 

 آفريش تا جهان آفريدجهان  

 (7)سواري چو رست  نيامد پديد  

راً از قارن ونام  منسوب به فردوسي ها  كاه ظااهتريش نسخ  هجدر كهش

 پنج  و شش  اسز، هميش معني از قول محمود خطاب به فردوسي آمدس 

 سز و گيوخسرو كه بودس»مرا گفز    

 نيوو همان رست  و طوس و گودرز   

 مرا در جهان شهرياري نوسز  

 «بسي بندگان  چو كيخسرو اسز!  

ي اگرچه بيشتر ابيات هجونامه به صورتي كه هسز اصيل نيسز به ايش معن

اند و دشنامهايي را كه با روح وا  و زباان پااكيزة برگرفته شاهنامهكه ابياتي را از 
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اند، اما اينقادر هساز كاه چيزهاايي را داناي طوس سازگار نيسز بر آنها افزودس

  اند فردوسي بايد گفته باشد و ايش دو بيز از آنهاسزكردساند كه فرر ميگفته

هرمان آرماني اياران، مجموعا  فضاايل فردوسي رست  را به صورت نماد ق

ستيزي و نيراي و مهربااني تصاوير كاردس انساني از د وري و جوانمردي و ست 

توانسز ايش را تحمّل كند  قطعاً ايش احساس خاود را بارهاا اسز، و محمود نمي

مادح  در حضور شاعران دربارش گفته بودس اسز و آنها ه  ايش معني را بارها در

 اند ش باز گفتهاو و اطرافيان
 

 گويد فرخي مي

 شجاعز تو همي بسترد ز دفترها  

 حديث رست  دستان و نام سام سوار  

    * 

 ز مردي آنچه تو كردي همي با اندك سال  

 به سالهاي فراوان نررد رست  زر  

    * 

 تا جنگ بندگانش بديدند مردمان  

 كس در جهان همي نورد نام روست   

    * 

 ن ملك سخش گوييهر كجا زا  

 نرند كس حديث رست  زر  
 

 گويد در مدح پسرش مسعود مي
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 گرد آمدس بر درگه او از پي خدمز  

 صد شاس چو كيخسرو، صد شير چو رست   

    * 

 مخوان قص  رست  زاولي را  

 ازيش پس دگر، كان حديثي اسز منرر!  

 سز زاولستان راازيش پيش بودس  

 فخربه سام يل و رست  زال م  

 وليرش كنون عار دارد ز رست   

 كه دارد چو تو شهرياري د ور  

 ز جايي كه چون تو ملك مرد خيزد  

 كس آنجا سخش گويد از رست  زر؟  

خواسز نه شاهنامه  شااعر درباارش فرخاي، مي« محمودنامه»امير غزنيش، 

  «شاهنامه سر به سر دروغ اسز»هميش ميل فرمانروا را در مدح او آوردس كه 

 گفتا  چنو دگر به جهان هيچ شه بود؟  

 گفت   ز مش مپرس، به شهنامه كش نگاس  

 گفتا كه  شاهنامه دروغ اسز سر به سر  

 گفت   تو راسز گير و دروغ از ميان براس  

گفتند  نام تو، نام شاهان پيشيش را ستردس، و پس از ايش شااهنامه ديگار مي

 ارجي ندارد  

 ن بسترد و بوردنام تو، نام همه شاها  

 شاهنامه پس از ايش هيچ ندارد مقدار  
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خواندناد، حاا  ديگار فقاط گفتند  كساني كه پيش از ايش شااهنامه ميمي

 خوانند مي« محمودنامه»

 همه حديث ز محمودنامه خواند و بس  

 همان كه قص  شهنامه خواندي همو  

اي منثاور هممرش اسز مراد فرخي شاهنام  فردوساي نواشاد، و شااهنامه

نتيجه  باشد  اما در هر صورت« سيرالملوك»فارسي و تحريرهاي عربي آنها به نام 

دهاد كاه در آن هرآنچاه باا ها فضاي درباري را نشان مييري اسز و ايش نمونه

 مهري بود ايران كهش ارتواط داشز مورد بغض و بي

بر مسند  نشاندة خالفز عربي بغداد بود، و در آن سالها القادرمحمود دسز

ها از داساتان كارد و بعضايخالفز تريه داشز كه با هرچيز غير عربي ستيزس مي

 اند ضحّاك در شاهنامه تعريضي به او احساس كردس

ماني در آن سالها، اگرچه اكثريز مردم ايران مسلمان شدس بودند و به مسال

اماي ورزيدند، اما خاطرات روزگاران سرافرازي خاود را ها  گرخود مواهات مي

داشتند، و آداب و رسوم و جشنهاي ملي خود را كه با اسالم منافات نداشز و مي

، و سيزدس بدر هنوز بر جاي اسازو برخي از آنها مثل نوروز و چهارشنوه سوري 

شااط نپارسيان ماندس، با شور و  برخي چون مهرگان و سدس و بهمنجه فقط در نزد

بغاداد ها  گرفتاه  شنها حتي در خاودكردند  ايش جو آييش و شروس تمام برپا مي

 شد مي

شامرد و مي« رساوم گوركاان»پسانديد و خالفز عربي بغداد اياش را نمي

نشاندة آنهاا خواسز  ايش سياسز در دستگاس حرّام دسزمنسوخ شدن آنها را مي

ه  ا كه محمود وفادارتريش و سختگيرتريش نمون  آنها بود ا وجود داشاز  ياك 
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اي كه مقارن باا جشاش سادس خطااب باه آوري  از قصيدسمينمونه را از عنصري 

 محمود سرودس اسز 

 مرد ديني و ايش رس ، رس  گوران اسز  

 روا نداري بر رس  گوركان رفتش  

 جهانيان به رسوم تو تهنيز گويند  

 تو را به رس  كيان تهنيز نگوي  مش  

 نه آتش اسز سدس بلره آتش آتش توسز  

 ي زند يري به ختشكه يك زبانه به تاز  

 اينساان« آتاش سادس»، «رس  گوران»، «رس  كيان»وقتي در دستگاس محمود 

توانساز شااهنامه را توان تصوّر كرد كه محماود ميمورد هجوم بود، چگونه مي

نواخز و پكيرفز و فردوسي را ميتحمّل كند و نررد! اگر محمود شاهنامه را مي

آماد كاه چناد ساال بعاد در پايش ميرسيد، هماان مشارل خور آن به بغداد مي

كشمرش مربوط به سرنوشز حسنك وزير پيش آمد كه خليف  بغاداد باه عناوان 

خواسز، و چون محمود مقاومز ورزيد خليفه اينره او قرمطي اسز سرش را مي

 با او قطع رابطه كرد 

در مقابل ايش حقيقز آشرار، چقدر مضحك اسز كه هواخواهان متعصب 

پناس بردن فردوسي را از بي  محمود به خليف  بغاداد و نظا   خالفز عواسي، قص 

تريش رواياز آن در مقدما  بايسانغري اند كه مفصليوس  و زليخا را جعل كردس

شاهنامه آمدس اسز  در همانجا ه  سياسز دشامني خالفاز بغاداد باا شااهنامه 

ك كتاب شهنامه را خليفه و اهل بغداد، به جهاز آنراه مادح ملاو»پديدار اسز  
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كردناد  فردوساي قصا  اند عيب ميپرسز و مجوس بودسعج  بود و ايشان آتش

 « يوس  و زليخا را به نظ  آورد

    * 

خواساتند كاه اند، و ميمنابع كهش كه نظر مساعدي دربارة محماود داشاته

ز ناشناسي دربارة حري  طوس بشويند، تفتيش دربارياان را ادامش او را از گناس حق

بايسز مساائلي را اند  بديهي اسز كه بدگويان ميمود شمردسموجوات خش  مح

ئل بهان  بدگويي قرار دهند تا به نتيجه برسند و بحاث ماا در چگاونگي آن مساا

 اسز 

ايش مسائل ممرش اسز با تغيير سياسز فرهنگي دستگاس محماود، بعاد از 

دوساز، و نشساتش احماد باش حساش عزل فضل بش احمد اسفرايني وزيار ايران

 ندي بر جاي او ارتواط داشته باشد ميم

اسفرايني از پروردگان دستگاس سامانيان و از حاميان فرهنگ ايراني بود كاه 

مراتوات ديواني را از تازي باه پارساي برگردانياد  در مقابال، احماد باش حساش 

اند اما ميمندي با اينره مورّخان او را به شايستگي و كارداني و شاعرنوازي ستودس

اش به زبان عربي بود  را به زبان و فرهنگ ايراني نداشز و هم  عالقه توجه  زم

دليل روشنش ايش اسز كه زبان رسمي ديوان را از سار ناو از پارساي باه تاازي 

اي داشاته توانسته به شاهنامه عالقهبرگردانيد و با ايش وص  طويعي اسز كه نمي

د، و احتما ً زبان آن نواحي باشد  ايش وزير از مردم ميمند از روستاهاي غزنيش بو

در آن دورس هنوز فارسي نوودس اسز، اگرچه در كنار اشعار فاراوان عرباي او ساه 

به نام او آمدس اسز  دربارة اقدام او در تغيير زبان  ا لوابلواببيز فارسي ه  در 

آيد، شايد بتاوان ديوان از پارسي به تازي ه  با اينره از منابع چيزي به دسز نمي
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آمد آن س زد كه ايش كار تحز فشار خالفز عربي بغداد، يا  اقل براي خوشحد

 دستگاس بودس اسز 

    * 

ها ه  شيعه بودن فردوسي و تعصب محمود را در مكهب اهل سنز بعضي

اند  مخصوصاً در دورة صفويه ايش نرته با آب و تااب علز خش  محمود پنداشته

ياتي مؤيد ايش معناي بار وراهلل شوشتري ابالمؤمنيش قاضي نبيان شدس و در مجالس

توانساته اساز موجاب اصالي هجونامه افزودس شدس اسز  ايش ه  به تنهايي نمي

ز، ماجرا باشد  زيرا درسز اسز كه در شيعه بودن فردوسي ظاهراً ترديدي نيسا

ياان اما اصو ً در آن دورس، و تا پيش از تشريل دولز صفوي، تضااد و تنااقض م

نشاان ر آن حد نوود، و اختالف آنها از بحثهاي كالماي مياان فقيهاشيعه و سني د

كرد  وانگهي، محمود ديش و ايمان درساتي نداشاز، او تنهاا باه فرار تجاوز نمي

ز اخالفز با خاود ياا اطاعاز مپيشرفز كار خويش بود، و مالك كفر و ايمان را 

  كردنددانسز و شاعرانش ايش تمايل او را صريحاً بيان ميخود مي

دانساز و كاافران عنصري خالف او را چونان خالف ايزد، و عيش كفر مي

 شمرد موافق او را مؤمش مي

 ايا مخال  شاس عج  بترس از كفر  

 خالف او را چونان خالف ايزد دان  

    * 

 كافري را كو موافق شد به دل مؤمش شود  

 مؤمني را كو مخال  شد به دل كافر شود!  
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گويد  هركس با او عصيان ورزد، اگر از اوليا ها  مي فرخي در فتحنام  ري

 باشد كافر اسز!

 هركه تو را عصيان آرد پديد  

 كافر گردد، اگر از اولياسز!  

كاه  محمود يري از دختران خود را به منوچهر بش قابوس از امراي آل زيار

 نتااريخ طورساتاشيعه بودند دادس بود و شرح خواستگاري و بردن عاروس را در 
( در دسز داري   گفتي  كه براي غضاائري رازي شااعر شايعه 15ا14، ص 2ج )

ز صالت گراني از غزنه به ري فرستاد  از كسايي مروزي، شااعر ديگار شايعه نيا

 اشعاري در مدح او موجود اسز 

و  بنابرايش، برخالف آنچه تصور شدس اسز، مسئل  تمايل فردوسي به تشيع

توانسز در رواباط آنهاا داشاته باشاد  زي ميبير ناچيأتعصّب محمود در تسنّش ت

اصو ً مسئله، مسئل  تضاد شخص محمود با شخص فردوسي نوود، مسائل  تضااد 

اساز بود  دشمني محمود با فردوسي و شااهنامه، انعرااس سي« انيران»و « ايران»

 ود بخالفز عربي بغداد در دشمني با ايران و فرهنگ ايراني و استقالل ايران 

اي از زباان و فرهناگ و بلند شاهنامه را به عناوان مجموعاه فردوسي كاخ

تاريخ و آداب و رسوم و سانش ملاي و خااطرات روزگااران سارافرازي اياران و 

ز  ايرانيان، و به صورت سدّي ناشرساتني در برابار سايل باالي انياران برافراشا

دستگاس خالفز عربي چش  ديدن آن را نداشز و با تعويرات خاص خاود چاون 

كوبياد  محماود و سااير گري و مادح گوركاان آن را ميو الحاد و قرمطيرفض 

 كردند همان ساز را كوك مي نشاندگان بغداد نيزدسز
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ها   در دشمني با فردوسي، محمود تنها نوود  ساير فريفتگان خالفز بغداد

گون باا او و ساخنش كيناه هاي گوناهچه در عصر فردوسي و چه بعدها به بهانه

توزي اطرافيان محمود مشهور اسز، اياش را ها  كاه هاي كينهافسانه ورزيدند مي

تابهاا شيخ ابوالقاس  نامي پيرر پاك فردوسي را به گورستان طوس راس ناداد در ك

ب  اي   ايش نموناه را ها خواندس اي شاوانرارس ا نساابمجمعاز نويساندة متعصاّ

 ( در فضايل محمود غزنوي بخواني  735)تألي  شدس در 
 

ردوسي مكهب شيعه داشز، و كسي كاه ماكهب شايعه داشاتي و تارك ف»

سنّز و جماعز كردي سلطان ]محمود[ او را دوسز نداشاتي، و از آن جهاز 

ه كااو را به خود نزديك نگردانيد، و فردوساي از او تمتعاي نيافاز  تاا باداني 

تاوان حرمتي دنيا و آخارت اساز  باا وجاود آنراه ميبدمكهوي )!( چگونه بي

ه كه او را جمل  علوم عقلي و نقلي جمع بودس اسز، به سوب ميل كه بادانسز 

 (8)«بدمكهوي كردس بود خداي تعالي او را شهرتي نداد!   
 

ب از دو ه  به نام محمدبخش متخلص باه آشاو گويان هنديري از پارسي

زاد به سعد وقاص سردار تازيان آمدس برآشفته آميز ضمش نام  رست  فرخبيز طعش

اش به جوش آمدس و ضمش يك مثنوي از هيچ بيغارس و دشنام گراييتازي و غيرت

 گانه دربه فردوسي و شاهنامه فروگكار نرردس اسز  اما گستاخي او در آن ديار بي

« يزيادبخش»طوري كاه او را سرزميش هند نيز او را منفور خاص و عام ساخته به

 (9)اند ناميدسمي

ه مهر و كيش نسوز به فردوسي و شاهنام  ايش نرته را نوايد فراموش كرد ك

دوستي يا دشمني باا اياران باودس اساز  هاركس اياران را او، هموارس معيار ايران

داشز  سخش فردوساي از هماان روز داشز شاهنامه را ه  دوسز ميدوسز مي
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هاي مردم جاي گرفز  با اياش اول بر دل ايرانيان نشسز و مهر او در دلهاي تودس

 سياسز رسمي بر ضد شاهنامه و فردوسي بود  حال، قرنها

 تا كابوس خالفز عربي بغداد بر ايش سارزميش ساايه افرنادس باود، حرّاام

دادند  از ياك نشاندة آن، روي خوشي به شاهنامه نشان نميظاهر مستقل دسزبه

پيشه جاي جاي تعريضات و كناياتي به شااهنامه و طرف در قصايد شاعران مدح

ني هايي از آنها را ديدي   از طرف ديگر در متاواوان اسز كه نمونهپهلوانان آن فر

ز شعري ا كه به نام آن اميران تألي  شدس برخالف انتظار نام و يادي از فردوسي و

 شاهنامه نيسز 

اما سرانجام پيروزي با فردوسي باود  از روزي كاه بسااط خالفاز بغاداد 

اعر وسي به عنوان بزرگتريش شدره  ريخز، شاهنامه زندگي نوي آغاز كرد و فرد

  ايران، و شاهنامه به عنوان عزيزتريش كتاب فارسي جاي خود را بازيافتند

جوي و خليفگاان پايش از او و پاس از او نام القادر خليف  سختگير و كينه

همه از ياد رفز  محمود و چهارصد شاعر ستايشگرش فراماوش شادند  از اميار 

اش دربارة حري  طوس نامي برجا ماند، شاعران يغزنه تنها به مناسوز قدرناشناس

جوان  ومدّاحش ه  فقط در ميان محققان نامي دارند، اما مهر فردوسي در دل پير 

 بيني كردس نشسته اسز  خود او چه خوب پيش

 كس كه دارد هُش و راي و ديشهر آن  

 پس از مرگ بر مش كند آفريش  

 امنميرم از ايش پس كه مش زندس  

 امتخ  سخش را پراكندس كه  
 روانش تا جاودان شاد باد
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 يادداشتها:
 2868، ص 1، ج شاهنام  بروخي   1

 1921، ص 7، ج شاهنام  بروخي   2

 2409، ص 8، ج شاهنام  بروخي   3

 790، چاپ دوم، دكتر فياض، ص تاريخ بيهقي  4

زي به اسز، نيا نها به ترتيب الفوايياآوري  و چون ديو  ايش ابيات و شواهد بعدي را از ديوان شاعر مي5

 ذكر شمارة صفحه نديدي  

 7تصحيح بهار، ص ، بهتاريخ سيستان  6

 364ص حاشي  ، 2، ج شاهنام  بروخي   7

 50، ص 1315، تألي  سعيد نفيسي، چاپ آبار گمشدة ابوالفضل بيهقي  به نقل از 8

( ذكر 1199اريخ او )سال ته را در مادس خود، ايش قطع االفكارخالصةتككرة   ابوطالب توريزي در 9

 كردس اسز 

 ارداز دار فناا رخز اقامز باه سفر بُ آشوب كاه از سلسل  حاربيان بود  

 «سگ خارجيان مُرد!»پير خِرَدم گفز   تاريخ سقط گشتش او از دل هشيار  

 

 

 

 


