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حکیم ابوالقاسم فردوسی ــ شاعرعالیقدر وشامخ مقام قرن چهارم)متولد 314
هـ.ق 935/ .میلدی ـ فوت 399هـ.ق 1020/ .میلدی ) )  (1ویا (متولد329
یا 330هـ .ق .ـ فوت 411یا 416هـ.ق (2) ) .می باشد.
فردوسی ازبزرگترین حماسه سرای وگویندگان مشهورعالم وازستارگان
درخشندۀ آسمان ادب فارسی وازمفاخر نامبردارسرزمینآریان وخراسان است.
در میان تمام شعرا و ادبایآریانا وخراسان زمین از جایگاه ویژهای بر خوردار
است که او را از سایرین متمایز میکند.
فردوسی اوایل حیات را به کسب مقدمات علوم و ادب گذرانید و از همان جوانی
شور شاعری درسرداشت  .اوبرای احیایارزشهای تاریخی و فرهنگی وملی
ملت سربلند خویش آریان وپادشاهانپیشدادیان و کیانیان اجداد ( تاجیکان و
فارسها و ُکرد ها) ومفاخر پهلوانان بزرگبسیار کوشید و همین طبع و ذوق
شاعری و شور و دلبستگی او بر زنده کردنهویت تاریخی ومفاخر ملی باستانی
پدرانش ،باعث بوجود آمدن شاهکاری بزرگ به نام »شاهنامه« شد .
اگرسال تولد فردوسی را به 329ی ا 330هـ.ق .پنداریم  ،در آنصورت وی در
حدود 365هـ .ق ( .بسن 35سالگی ) نظم شاهنامه را آغاز کرد وپس از35
سال یعنی در هفتاد ویا هفتاد ویک سالگی بسال  400هجری آنرا بپایان رسانید).
(3

شاهنامه فردوسی چنانکه میدانیم منظومۀ بسیار مفصلی است که مجموع ابیاتش
بشصت هزار ( ) 60000می رســـد و شامل بحث های ذیل از قرار :
آغاز نامه  ،پادشاهی کیومرث ،پادشاهی هوشنگ ،پادشاهی تهمورث  ،پادشاهی
جمشید  ،پادشاهی ض ح ا ك بیگانه ،پادشاهی فریدون  ،پادشاهی منوچهر،
پادشاهی نوذر  ،پادشاهی زو تهماسپ  ،پادشاهی گرشاسپ  ،پادشاهی كیقباد ،
پادشاهی كیكاوس و رفتن او به مازندران  ،هفت خوان رستم  ،رزم كاوس با شاه
هاماوران  ،داستان سهراب  ،داستان سیاوش  ،داستان خاقان چین  ،داستان
فرود سیاوش  ،داستان كاموس كشانی  ،داستان پادشا اكوان دیو  ،پاد شاهی
لهراسپ  ،داستان بیژن و منیژه  ،پادشاهی گشتاسپ  ،داستان هفت خوان
اسفندیار  ،داستان رستم و اسفندیار  ،داستان رستم و شغاد  ،پادشاهی بهمن
اسفندیار  ،پادشاهی همای چهرزاد  ،پادشاهی دارای داراب  ،پادشاهی

اشكانیان  ،پادشاهی داراب  ،پادشاهی اسكندر  ،پادشاهی اردشیر بابكان ،
پادشاهی شاپور اردشیر  ،پادشاهی اورمزد شاپور  ،پادشاهی بهرام اورمزد ،
پادشاهی بهرام بهرام  ،پادشاهی بهرام بهرامیان  ،پادشاهی نرسی بهرام ،
پادشاهی اورمزد نرسی  ،پادشاهی شاپور ذوالكتاف  ،پادشاهی اردشیر نكوكار،
پادشاهی شاپور سوم ،پادشاهی بهرام شاپور  ،پادشاهی یزدگرد بزه گر ،پادشاهی
بهرام گور ،پادشاهی یزدگرد بهرام  ،پادشاهی هرمز یزدگرد  ،پادشاهی پیروز
یزدگرد  ،پادشاهی بلش پیرو  ،پادشاهی قباد پیروز ،پادشاهی کسری نوشیروان
 ،پادشاهی هرمزد  ،پادشاهی خسروپرویز  ،پادشاهی شیرویه  ،پادشاهی اردشیر
شیرویه  ،پادشاهی آزرم د خ ت  ،پادشاهی فرایین گراز ،پادشاهی فرخ زاد ،
پادشاهی یزدگرد سوم ،پایان نامه  ،میباشد.
شاهنامه معلوم است که از سرگذشت پاد شاهان سلسله های داستانیوتاریخی
تاجیکان
پیشدادیان و کیانیان اشکانیان وساسانیان از سلسله شاهنشاهی
وفارسها حکایت میکند *.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* که ما در کتاب جداگانۀ زیر نام " پادشاهان آریایی " این مبحث را تحریر و به نشر سپرده ایم .

بگونۀ مثال چند بیت آنرا در اینجا ذکر می نمائیم :
» سرآغاز شاهنامه «
بــــــــنام خــــــــــداوند جــــــان و خـــــــرد
گـــــزین بــــرتــــر اندیشه بر نگـــــــــــذرد
خـــــــداوند نــــــام و خـــــــــداوند جـــــــای
خـــــــداونـــــــد روزی ده رهـــــــنمـــــــای
خــــــداوند کــــــــیوان و گـــــردان سپـهـــر
فــــــــروزندۀ مـــــــاه وناهــــــید و مهــــــر
زنــــــام و نشــــــان و گمـــان برتـــر است
نگـــــارنـــــدۀ بـــــرشــــــده پــیکــــــر است
بـــــــــه بیــــــنندگـــــــان آفـــــــــریـننده را
نبـــــــینی مــــــــــــرنجـــــــان دو بیــننده را
نیــــــابـــــد بــــــــدو نــــــیز انــــدیشه راه
کـــــه او بـــــرتــــر از نــام و از جــایگاه
سخـــــن هــــرچه زین گوهــران بگـــذرد
نیــــابـــــد بـــــــدو راه جــــان و خـــــــرد
خـــــــرد گــــر سخــــن بر گـــزیند همــی
همــــان را گـــــــزیند کــــــه بیـــــند همـی
ستـودن نــــداند کــــــس او را چــــو هست
مـــــیان بنـــــدگی را بــــبایـــــدت بـــــست
خــــــرد را و جـــان را همی سنجـــــد اوی
درانـــــدیشۀ سخـــته کــــی گـــــنجـــد اوی
بــــدین آلت رأی و جــــــــان و زبــــــــ ـان
ســــتود آفـــــــــــریننده را کــــــی تــــــوان
بـــــــــه هستــــیش بـــــاید که خستو شوی
زگــــفتار بـــــیکار یکـــــــسو شــــــــــــوی
پــــــــرستنده بــــــاشی و جــــــــوینده راه

بـــــــــه ژرفــــی به فــــــرمانش کـردن نگاه
تـــــوانا بــــــود هــــــرکــــه دانــــا بــــود
زدانــش دل پــــــــیر بــــ ـــرنا بــــــــود)( 4
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همچنان در بحث آغاز شاهنامه از خرد و عقل چنین ستایش می کند :
کــــنون ای خــــرد مند وصــــف خـــــرد
بــدیــن جـــایگــــه گــــفتن انـــدرخـــــورد
کنـــون تا چــــــه داری بــــیار از خـــــرد
کـــــه گــــــوش نیوشنده زو بـــــر خــــورد
خـــــــــرد بهـــــــــتر از هـــرچه ایزد بداد
ســــــتایش خــــــرد را بـــــــــــــه ازراه داد
خـــــــرد رهــــنمای و خـــرد دلــــــگشای
خــــــــرد دست گـــــــیر به هــــــردو ســرای
ازو شـــادمــــــــانی وزویـــــت غمیـــست
وزویـــــت فــــــــــــزونی وزویـــت کمــیست
خــــرد تیـــره و مـــــرد روشــــــن روان
نـــــباشد همــــــی شــــــــاد مان یـــک زمــان
چه گفت آن خـــــــرد مند مـــــــرد خــــرد
کــــــــــه دانـــا ز گفـــــتار از بـــــــر خــورد
کسی کــــو خـــــرد را نـــــــــدارد ز پیش
دلـــش گــــــردد از کــــــــردۀ خویــش ریـــش
هشــــــــیوار دیـــــــــــوانه خـــــــواند ورا
همــــــان خـــــویـــــش بــــیگانــه دانــــــد ورا
ازویی به هـــــــردو ســـــــرای ارجـــــمند
گسســـــته خــــــرد پـــــــــای دارد ببـــــــــــند
خـــــرد چشــــــم جانست چــــــون بنگری
تـــو بی چشــــــم شــــــادان جهـــــــان نسـپری
نخست آفـــــــرینش خــــــرد را شــــــناس
نـگهـــــــــبان جـــــانست وآن ســـــــه پـــــاس
ســـــــه پاس تو چشم است وگــوش وزبان
کــــــزین ســـــه رســــــــد نیک و بد بی گمان
خـــرد را وجــــــان را کــــــه یارد ستود
وگـــــــــر من ستایـــــم کــــــه یارد شــــــــنود
حکیــــما چـــــو کس نیست گفتن چه سود
از ایــــن پس بگــــــــو کــــافـــرینش چــــه بــود
ِ
کـــــــــردگـــــار جهان
تــــویی کـــــردۀ
ببیــــنی هــــمــــی آشـــکـــــــــــــــار و نهـــــان
بـــه گفــــتار دانندگـــان راه جـــــــــــوی
بـــــــه گیتی بـپـــوی وبــــــه هــــــرکس بگــوی
زهـــــر دانشی چـــون سخــــــــن بشنوی
از آمــــــوختن یــــــــــــک زمــــــــــان نغـــنوی
چــــــودیدار یابی به شـــــــاخ سخــــــــن

بـــــــــــدانی کـــــــه دانــــش نـــــیابد بـــــه مــن
****
شاهنامه به وزن بحر متقارب بیان شده است .در این شهکار جاویدان فردوسی
معانی دقیق ومطالب عالی فلسفی واجتماعی و اخلقی را طی داستان های خود
آورده است .
و پس از نام بردن شرح زندگی پنجاه پادشاه داستانی و تاریخی و حالت و رزم
و بزم پهلوانان و وزیران آنان كتاب خود را با شكست یزدگرد سوم ساسانی و
فتح فارس و خراسان  ،توسط اعراب به پایان میرساند .داستان پادشاهی
منوچهر و بیان آغاز تمدن بشر ،ضحاك ،كاوه آهنگر ،فریدون ،سام  ،زال و
رودابه  ،رستم و سهراب ،نوذر ،افراسیاب ،جنگهای ـ كیكاووس ،هفت خوان
رستم  ،رستم و اسفندیار  ،سهراب ،سیاوش وسودابه  ،كیخسرو ،بیژن و منیژه،
ظهور زرتشت ،اسكندر و اشكانیان و ساسانیان هر یك از داستانهای بسیار زیبا،
شیرین و جذاب شاهنامه میباشند كه خواننده را به عمق تاریخ ملی وحماسی
سرزمین نیاکان ما آریائیان قدیم و» خراسان « ویا بمفهوم کلی به سرزمین
" قاره کهن " برده وغرورو افتخارات بزرگ ملت سربلند ما رابه معرفی گرفته
است.
شاهنامه اگرچه در بادی امر داستان رزمی نیاکان ماست ولی حكیم فردوسی
درلبهلی این اشعار رزمی معانی باریك و مطالب عالی فلسفی و اجتماعی
واخلقی بسیارژرف وپر ارزشی را بیان كرده است كه جذابیت این كتاب بزرگ
را دو چندان ساخته است .و سخنان پرمغز بزرگمهر آورده است  .او حكمت
عملی را به خوانندگان خود آموخته و آن را سرمشقی برای زندگانی بشر در
نظر گرفته است .او ستایش خرد  ،تعقل  ،صداقت وراستی را گسترش داد و
دانش پرداخته و دستور زندگانی توأم با صلح و آرامش و عدالت را كه می توان
برای تمامی جهانیان سرمشق قرار گیرد در اختیاربشریت قرار داده است.
اینک شعری از داستان رستم و اسفندیار را با هم می خوانیم :
» داستان رستم و اسفندیار«
کـــــنون خــــورد بـــــاید مــــی خـــــوشگـــــــوار
کـــه مـــی بــــوی مشــــک آید از جـــویـبار
هـــوا پــــــر خـــــروش و زمــــین پر ز جــــوش
خـــنک آنــــکـــه دل شــــــــاد دارد بـــنـــوش
درم دارد و نقـــــــــــل وجـــــــــــــام نبــــــــــــید
ســــــر گــــــوسفــــندی تـــواند بـــــــــــــــرید
مــــرا نیست فـــــرخ مــــــــر آن را کـــــه هست
بـبخشـــــای بـــــــر مـــــــردم تنگـــــــدست
همـــــه بــــوســـتان زیـــــر بــرگ گــــــــلست
همـــــه کـــــوه پــــــــر للــــه و سنبل است
بـــــــــه پالیــــــز بلـــبل بنالـــــــــــــــد همــــــی
گــــل از نــــالــــــه او بــــبالـــــد همــــــــی
چـــــو از ابـــــــــر بیــنم همــی بـــــاد و نـــــــم
نــــدانــــم کـــــــه نـــــرگس چــــــرا شـــــد دژم
شـــــــــــب تیــــــــــره بلــــبل نخــــسبد هــــمـی
گــــــل از بـــــــــــاد و بـــــــاران بجـــــنبد همی

بخــــندد هــــمــــی بلـــبل ازهــــــــــــــــــردوان
چـــــــو بــــــــــــــرگــــــل نشیند گشـــــــاید زبان
نــــدانــــم کـــــــــه عـــــــاشق گـــــل آمد گر ابر
چـــــو از ابـــــر بینم خـــــــــــروش هـــــــــــژبر
بـــــــــــدرد همــــی بـــــاد پــــــــــیراهنــــــــش
درفــــشان شــــــــــود آتــش انـــــــــــــدر تـــــنش
به عشــــق هــــوا بر زمـــــین شــــــد گـــــــوا
بـــــــه نــزدیک خـــــــــورشید فـــــــرمـــانــــروا
کــــه دانـــد کـــــه بلبل چـــــــه گـــــــوید همی
بــــه زیر گــــل انــــــدر چـــــــه مـــــــــوید همی
نگــــه کـــــن سحــــر گـــــاه تـــــا بشـــــنوی
زبلــــــــــبل سخـــــــــن گفــــتنی پهــــــلــــــــوی
هـــمی نـــــالد ازمــــــــــــــرگ اسفــــــندیار
نـــــــدارد بجـــــز نـــــالـــــــــه زو یادگــــــــــار
چـــــــــو آواز رســـــــتم شــــب تـــــیره ابـــــــر
بــدرد دل و گـــــــــوش غـــــــــران هــــژبر)(5
****
فردوسیکار وتحقیق شاهنامه را در دوران سامانیان همتبارش آغاز کرد وپس
از ختم شاهنامه که در دوران غزنویان ترکتبار اتفاق افتاد  ،آنرا از توس به
غزنین برد وب ه محمود غزنوی تقدیم کرد.
این بزرگترین شاهكار پیر فرهیخته خراسان بزرگ بود ه است كه با وجود
گذشت دهها قرن همچون سندی از افتخاربرفراز گنبد رفیع زبان و ادب فارسی
می درخشد و همانگونه كه اشاره شد فردوسی با نگارش این كتاب ارزنده و
عظیمهویت ملی ایران بزرگرا به حاکمیت » غزنه « باز شناساند و زبان
شیرین فارسیرا نه تنها از انحطاط نجات داد بل به آن اعتبار ورونق وافری
بخشید ( 6).
فردوسی میفرماید :
اگــــــر شهــــــر یار است اگــــــر مـــــ رد خرد
هــــــــر آنکـــــس کـــه زاید ؛ ببایدش مـرد
نگـــــر تــــــا کـــه بینی به گــــــرد جهــــــــــ ان
که او نیــــست از مـــرگ خـــــــ سته روان
****
ز خاکــــیم و هــــــم خــــــــاک را زاده ایـــــــم
به بــــیچـــــارگــــی دل بـــــــدو داده ایــــــم
همـــــــــــه مـــــرگ رایـــیم ؛ پیر و جـــــــوان
بـه رفــــتن  ،خـــــرد بادمـــان قهـــرمــــان
همــــــه کــــــــارهــــــــا رابه گیــــــتی در است
مگـــر مـــرگ ؛ کــــان را دری دیگـر است
****
فردوسی صرف یک بار ب هبغداد سفرنمود و متباقی تمام عمرخویش را در
خراسان زمین سپری کرد .او بخاطرآرزوی قلبی ایکه در خود داشت جهت

آموزش دقیق از فرهنگ ومعارف اصیل آریایی وخراسانو شناخت ومعرفی
بهتر ازداشته های تاریخیمیهنش به بلخ  ،غزنی  ،خراسان شمالی ( آمو دریا )
سفر نمود .
فردوسی محققا ً وطن پرست بوده  ،درراه تثبیت پاکیزگی هویت ملی گام عقلنی
گذاشت و در» شاهنامه « نیز بحکم شرایط حماسۀ ملی ناگزیر دشمنان میهن خود
را در آن زمان مانند تازیان ( عربها ) وسایرین را ببدی یاد کرده است ودر
مقابل از آریان به نیکی سخن گفته.
فردوسی در نظم شاهنامه از مآخذی نظیر شاهنامۀ ابو منصوری ( ابو منصور
محمد فرزند عبدالرزاق ) وداستانهایی را که در باب رستم وخاندان گرشاسب
وجود داشته  ،وداستانهای متفرق آن عهد مانند داستان رزم بیژن و گرازان
وکتابی که در شرح داستان اسکندر متداول بوده است ،استفاده برده.
فردوسی در سن هشت اد سالگی بدرود حیات گفت و مدفــــن وی درتـوس
میباشد.
مقام ادب و فرهنگ ناب خودی دررویکرد های فکری فردوسی چنین تجلی می
یابد :.
بیاموخت فـــــــرهنگ وشــــــــــد بــرمنش
بــــــرآمـــــد ز بیغـــــاره و ســـــــرزنــش
به فــــــرهنگ یازد کــــــسی کــــش خــرد
بــــــــود در ســـــرو مـردمــی پـــــــرورد
گـــــرانمایه را نـــام هــــــوشنگ بـــــــــود
تــو گفتی همه هـــــــوش و فــــرهنگ بود
کــــــــه فــــ َرکــــیان دارد و چنگ وشــــیر
دل هـــوشمــــندان و فـــــــرهنگ پـــــــیر
کـــه تــــــــ وزان فزونی به فـرهنگ وبخت
به فــــ َرو نـژادو بــــه تـــاج وبــــه تخـــت
هـــــنر بایــــــدو گـــــــــــوهــــــر نامــــدار
خــــرد یـــارو فـــــرهنگ و آمــــــوزگار
به رادی و مــــزدی وبخـــــــت و نـــــــژاد
َ
وفـــــروبه فـــرهــــنگ و داد
به اورنـــگ
پس از چــــاره ومهـــــــــر نیرنگ ورنـگ
همــــه از در مـــرد فــرهـــنگ و سـنـــگ
تــــرا ایـزد این زور پــــــــــیلن کـــی داد
دل شـــیر و فــــــــــرهنگ وفـــرخ نـــــژاد
به بـــــال ودیدار وفــــرهنگ و هــــــــوش
چــــو نـامـــــور نــــیز نشـنـــید گـــــــوش
ســـتاره شـــناسی گـــــــرانمایــــه بـــــود
به فـــرهنگ و دانــــش ورا پــایـــــه بــــود
****
اندیشه فردوسی در ستایش خالق و اثبات وجـــــــود گواه بر موحد بودن وی می
باشد  .مهمترین ستایش وی ازخالق در آغازشاهنامه است که ابیات مشهور آن
گواه اعتزال فردوسی است وچنانچه که مینوسید:
جــهــــان را بلــــندی و پستـــی تـــــــوای

نـــــدانــــــم چــــــه ای هرچه هستی تو ای
****
با خوانش شاهنامه ما چندین بار بعقاید حکیمانۀ اوبر می خوریم که بیانی
ازانگاره های فکری اوست که در موضوع خلقت جهان هستی و چگونگی
تشکیل زمین و عناصر افلک از عقاید فلسفه پیروی شده است .مگر در بسا
موارد از عقاید فلسفه انتقاد نموده و آنرا غیر قابل قبول شمرده و در رد آنها
چنین گفته است :
ایـــــا فـــــلسفـــــه دان بســـــیار گـــــــــوی
نـــــپویم بـــــراهی کــــــه گـــــــــویی بـپــوی
سخـــــن هیـــــــچ بهــــتر ز تــوحـــــید نیست
بنا گفـــتن و گفــــتن ایــــزد یکیست  ...تاآخر
****
حقا که اهمیت ادبی و فرهنگی و تاریخی شاهنامه فردوسی علوه از سرزمین
ایران ـــ خراسان در ادبیات دیگرکشورهای جهان بسرعت مقام شایستۀ را احراز
نمود  .وآثاری نابی از این تأثیرمندی برجای گذاشت .
قدیمترین ترجمه شاهنامه فردوسی بدست » فقیه اج ّل قوام الدین فتح فرزند علی
فرزند محمدالبنداری « میان سالهای ( 620ـ 642هـ .ق ) .در دمشق از روی
نخستین نسخۀ شاهنامه انجام گرفت ــ ترجمۀ منظومی هم بترکی بسال (916
هـ.ق ) .بدست علی افندی از شاهنامه شده و در دست است .بزبان های ارمنی ،
گرجی  ،گجراتی  ،انگلیسی  ،فرانسوی ،آلمانی  ،روسی  ،اسپانیولی  ،ایتالیایی ،
دانمارکی  ،لتینی  ،پولندی  ،سویدنی  ...هریک ترجمه یی از تمام یا قسمتی از
شاهنامه شده است که بیان همه آنها موجب بسط مقال خواهد شد .
اما از میان همۀ آنها مشهورترین ترجمۀ » شاک ـ  « Schackاست بآلمانی
ودیگر ترجمۀ » ژول مول ـ « J.Mohlاست بفرانسوی  ،وترجمۀ » اتکینسُن ـ
 « Atkinsonاز داستان رستم و سهراب به انگلیسی وترجمۀ » پیتزی ـPizzi
» از تمام شاهنامه بنظم ایتالیایی وترجمۀ » ژوکوفسکی ـ « Joukovskyاز
داستان رستم و سهراب بشعر روسی وجز آنها .
تحقیقات محققان خارجی وخاصه متتبّعان اروپایی در بارۀ شاهنامه وفردوسی نیز
بسیار زیاد است بیان همۀ آنها مارا از بحث بدور می برد) ، (7از جملۀ تحقیقات
عمیق که در زبان فارسی راجع بفردوسی شده مقالۀ » سید حسن تقی زاده «
است که در مجلۀ کاوه بعنوان شاهنامه وفردوسی بچاپ رسیده .
به عزت و احترام از فردوسی که نامش در پهنه کره خاکی همتراز افلتون و
ارستو وشکسپیر و دانته گسترده است باید یاد کرد وبه آن ارج گذاشت  .از
عظمت معرفت و کارکرد های با ارزش فرهنگی او معلوم است که
درهرسرزمینی و گوشه و کنار جهان  ،پژوهشگرا ن فردوسی وجود دارد.
فردوسی کسی است که هر ایرانی ،خراسانی و هر پارسی زبانی که در هر
گوشه ای از عالم که باشد ،خود را وابسته و مدیون او می داند .چرا که اگر
فردوسی نبود و اگر شاهنامه او نبود ،به نص صریح تاریخ،دانشنامه فرهنگی
هویت ملی ایران بزرگ وخاصتا ً زبان فارسیهم ،امروز از حمله بی امان

ع رب مهاجم ستمگستر  ،جان به سلمت نمی برد و تا به امروز جاویدانه
وسرفراز باقی نمی ماند(8) .

ز شــــیرشـــتر خـــوردن و ســـــوسمـــــ ــار
عـــرب را بــــــه جــــــائی رسیده است کـــار
کــــــه تـــاج کــــــــــــــیان را کــــــــند آرزو
تـفـو بــــاد بــــــــر چــــــرخ گـــردون ،تـفـــو
ز تــــازی ســــتمکـــــارتــــــــ ـر دیـــو نیست
بــــــه یــــزدان  ،ازاین دیـــــو بایــــد گریخـت
****
از فردوسی افزون بر شاهنامه از قطعات وابیات وغزلهایی سخن رفته که در
جنگها وتذکره ها باو نسبت داده شده و دکتر » اته « همۀ آنها را جمع آوری
کرده است  .ولی در انتساب غالب این ابیات بفردوسی تردید است واز این استاد
خبیر چند قطعه ویک غزل ب َمطلـَع :
شــــبی در بــــــرت گــــــــــر بر آســــــودمـی
ســـــر فخـــــر بر آسمــــــــــان ســـــودمــــــی
****
بهر حال شاعر نستو و خردمند شهیرو حکیم توانا فردوسی گرامی  ،مردی
پاکدل و نوعدوست و مهربان بود و نسبت به تمام مردم محبت داشت ،اما دشمنان
فرهنگ ادب وزبانآریان وخراسان بزرگ را بهیچ وجه نمی بخشود  .عشق و
علقه او نسبت به جاویدانه ساختن تاریخ نیاکان وشاهان و پهلوانانسر زمینما
از هر بیتی که در باب آنها گفته ،آشکار است و بهمین علت باید او را دوستدار
عظمت فرهنگی و مبشر وحدت و شوکت و عزت وجلل آریان ــخراسانیان
شمرد.
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