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  يادداشتيادداشتيادداشتيادداشت

پيش از آنکه به سنجش گزاردن بخشی از        پيش از آنکه به سنجش گزاردن بخشی از        پيش از آنکه به سنجش گزاردن بخشی از        پيش از آنکه به سنجش گزاردن بخشی از        
شاهنامه و نوشتارم بيآغازم، بايد يادآور         شاهنامه و نوشتارم بيآغازم، بايد يادآور         شاهنامه و نوشتارم بيآغازم، بايد يادآور         شاهنامه و نوشتارم بيآغازم، بايد يادآور         
شوم که اين نوشته به دين و باور کسی            شوم که اين نوشته به دين و باور کسی            شوم که اين نوشته به دين و باور کسی            شوم که اين نوشته به دين و باور کسی            

سخن بر سر فرهنگ است و       سخن بر سر فرهنگ است و       سخن بر سر فرهنگ است و       سخن بر سر فرهنگ است و       .  .  .  .  کاری ندارد کاری ندارد کاری ندارد کاری ندارد 
به ويژه فرهنگ دست داراز و بهره کشی،         به ويژه فرهنگ دست داراز و بهره کشی،         به ويژه فرهنگ دست داراز و بهره کشی،         به ويژه فرهنگ دست داراز و بهره کشی،         

يران و شاهنامه   يران و شاهنامه   يران و شاهنامه   يران و شاهنامه   که از آن در سرگزشت ا       که از آن در سرگزشت ا       که از آن در سرگزشت ا       که از آن در سرگزشت ا       
  ....فردوسی ياد شده استفردوسی ياد شده استفردوسی ياد شده استفردوسی ياد شده است
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  ١٣٩٠خزان   خزان   خزان   خزان   

  بيرنگبيرنگبيرنگبيرنگ    انجمنانجمنانجمنانجمن: : : : گسترندهگسترندهگسترندهگسترنده

      چكاوكچكاوكچكاوكچكاوك: : : : نويسندهنويسندهنويسندهنويسنده

  de.freenet@Birang: : : : نشانينشانينشانينشاني

  جسد شماره جسد شماره جسد شماره جسد شماره پنپنپنپن: : : : شمارگانشمارگانشمارگانشمارگان

  



  

  هاهاهاها    سرنويسسرنويسسرنويسسرنويس

 ۶          پيشگفتار  

 ١١          فردوسی

 ١٨          شاهنامه 

 ٣۴          زهاک

 ۴۶          زهاک و تازيان

 ۵٣          سرفرازی و بندگی 

 ۶٣          آرامگاه يزدگرد 

 ۵٧          پسگفتار  

 ٧٧          بنمايه

 

 

  زهاک۵



  

  پيشگفتارپيشگفتارپيشگفتارپيشگفتار
    نديشنديشنديشنديشبه نام دادار نيک ابه نام دادار نيک ابه نام دادار نيک ابه نام دادار نيک ا

    

 فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی گنجی است، که از رنج سی ساله ی تنانی و روانی              شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه
 . به دست آمده استتوسیتوسیتوسیتوسی

 يادگاری است از گزشتگان، که آن را        شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهبنمايه ی داستان های     
 با هنر سرايش و زبردستی با سرگزشت روزگار خويش به هم      فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی

 .آميخته و به چکامه ی ماندگار درآورده است

 :  هنگامی نوشت کهفردوسیفردوسیفردوسیفردوسیرا  شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه

    زمانه   سرای   پر  از  جنگ  بودزمانه   سرای   پر  از  جنگ  بودزمانه   سرای   پر  از  جنگ  بودزمانه   سرای   پر  از  جنگ  بود

 *به جويندگان بر جهان تنگ بودبه جويندگان بر جهان تنگ بودبه جويندگان بر جهان تنگ بودبه جويندگان بر جهان تنگ بود

 :  بودفردوسیفردوسیفردوسیفردوسی بهره ی سوده شدن زندگی شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه

    بسی  رنج  بردم   در اين  سال سیبسی  رنج  بردم   در اين  سال سیبسی  رنج  بردم   در اين  سال سیبسی  رنج  بردم   در اين  سال سی

    **عجم  زنده  کردم  بدين  پارسیعجم  زنده  کردم  بدين  پارسیعجم  زنده  کردم  بدين  پارسیعجم  زنده  کردم  بدين  پارسی

    

  ٣شاهنامه برگه *

  شاهنامه بر گه نوزده**

 
  زهاک۶



    

 هستی اش را سربهای فرهنگ پارسی         شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهتن   با نوش  فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی
 نبود،  شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه تنها پژوهش و نوشتن      فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیرنج سی ساله ی     .  کرد

 سرسپرده ی بود،    بندگانبندگانبندگانبندگان تيغ شمشير برهنه ی       فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیرنج کالن   
 .  را از تن جدا کرد دقيقی دقيقی دقيقی دقيقیکه سر

 :  آغازيدشاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه به نوشتن دقيقیدقيقیدقيقیدقيقینخست 

    زبانزبانزبانزبانجوانی       بيامد     گشاده     جوانی       بيامد     گشاده     جوانی       بيامد     گشاده     جوانی       بيامد     گشاده     

    سخنگوی و خوش طبع و روشنروانسخنگوی و خوش طبع و روشنروانسخنگوی و خوش طبع و روشنروانسخنگوی و خوش طبع و روشنروان

    به   نظم  آرم   اين نامه را گفت منبه   نظم  آرم   اين نامه را گفت منبه   نظم  آرم   اين نامه را گفت منبه   نظم  آرم   اين نامه را گفت من

    *ازو   شاد   مان   شد   دل   انجمنازو   شاد   مان   شد   دل   انجمنازو   شاد   مان   شد   دل   انجمنازو   شاد   مان   شد   دل   انجمن

رنج چندين ساله نکشيد، و             به فردوسی    فردوسی    فردوسی    فردوسی   مانند زندگی دقيقی  دقيقی  دقيقی  دقيقی  زندگی  
 :  رفتبندگانبندگانبندگانبندگانسرش به زودی زير تيغ 

    يکايک  ازو  بخت  برگشته شديکايک  ازو  بخت  برگشته شديکايک  ازو  بخت  برگشته شديکايک  ازو  بخت  برگشته شد

    *به دست يکی بنده برکشته شدبه دست يکی بنده برکشته شدبه دست يکی بنده برکشته شدبه دست يکی بنده برکشته شد

 بود،  تيغتيغتيغتيغه يکی از رنج های جانگدازش همين لبه ی بران             ک فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی
از بخت خوش زبان پارسي، آن را نچشيد و کارش را با پيشکش                   

 .شاهکار بزرگی به پايان رساند

 

 

 

  ٣ شاهنامه برگه ی *

 

  زهاک۷



 در سرودن آن     فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیباری، ازهمگشايی و سفرنگ شاهکاری که         
 دست مان و زندگی کوتاه      آنچه از .   برد، کار ساده ی نيست     بسی رنج بسی رنج بسی رنج بسی رنج 

 شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهو زودگزر مان بر می آيد، پژوهش پيرامون چند پديده ی               
 نه کار يک تنه     شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهبررسی و شناخت همه ی پديده های         .  است

شناخت .  است و نه هم به سادگی و امروز و فردا پايان می يابد                  
، شناخت بنيادين سرگزشت سرزمين ايران و آغاز و انجام             شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه

مان های می باشد، که پيشرفته ترين فرهنگ روزگار خويش را             دود
 .دارا بودند

اگر خواسته باشيم روی هر سروده درنگ کنيم، يا با واژه ها درآويزيم             
ها را بشکافيم، بايستی از نو زاده شويم، زيرا به                و تار و پود آن      

 :کيستخداوند جان و خرد خداوند جان و خرد خداوند جان و خرد خداوند جان و خرد سادگی نمی توان پاسخ داد، که 

    ند  جان و خردند  جان و خردند  جان و خردند  جان و خردبه  نام  خداوبه  نام  خداوبه  نام  خداوبه  نام  خداو

 *کز اين برتر انديشه بر نگزردکز اين برتر انديشه بر نگزردکز اين برتر انديشه بر نگزردکز اين برتر انديشه بر نگزرد

 :  باالتر از پديده های ديگر استخردخردخردخردچرا جايگاه 

    خرد بهتر از هر چه ايزد  بدادخرد بهتر از هر چه ايزد  بدادخرد بهتر از هر چه ايزد  بدادخرد بهتر از هر چه ايزد  بداد

    *ستايش خرد را به از راه دادستايش خرد را به از راه دادستايش خرد را به از راه دادستايش خرد را به از راه داد

 

 

 

  ٢ شاهنامه برگه ی*

 

  زهاک۸

 



 

 :  آفريدناچيزناچيزناچيزناچيز، که از چيز، چيز کم يا هيچهيچهيچهيچچرا يزدان، جهان را نه از 

     که  دانی  درست که  دانی  درست که  دانی  درست که  دانی  درستاز آغاز بايد از آغاز بايد از آغاز بايد از آغاز بايد 

    سر مايه ی گوهران از نخستسر مايه ی گوهران از نخستسر مايه ی گوهران از نخستسر مايه ی گوهران از نخست

    که يزدان ز ناچيز، چيز آفريدکه يزدان ز ناچيز، چيز آفريدکه يزدان ز ناچيز، چيز آفريدکه يزدان ز ناچيز، چيز آفريد

    *بدان  تا  توانايی   آمد  پديدبدان  تا  توانايی   آمد  پديدبدان  تا  توانايی   آمد  پديدبدان  تا  توانايی   آمد  پديد

 :  سخن می رانديزدان پاکيزدان پاکيزدان پاکيزدان پاک از فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیيزدان ناپاک کدام است، که 

    جهان  مر  ترا  داد   يزدان  پاکجهان  مر  ترا  داد   يزدان  پاکجهان  مر  ترا  داد   يزدان  پاکجهان  مر  ترا  داد   يزدان  پاک

    **ز تابنده خورشيد تا تيره خاکز تابنده خورشيد تا تيره خاکز تابنده خورشيد تا تيره خاکز تابنده خورشيد تا تيره خاک

 : راند راند راند راند دين پاک سخن می ازفردوسیفردوسیفردوسیفردوسیيا دين ناپاک کدام است، که 

    سخن گوی  و روشن دل  و  پاک دينسخن گوی  و روشن دل  و  پاک دينسخن گوی  و روشن دل  و  پاک دينسخن گوی  و روشن دل  و  پاک دين

    ***به کاری که پيش آيدش پيش بينبه کاری که پيش آيدش پيش بينبه کاری که پيش آيدش پيش بينبه کاری که پيش آيدش پيش بين

 نيست،  فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیآيا نخستين هوار جدايی دين از کشورداری از              
 : هنگامی مي گويد

     ****چو با تخت منبر برابر کنندچو با تخت منبر برابر کنندچو با تخت منبر برابر کنندچو با تخت منبر برابر کنند

 

 

   ٢ شاهنامه برگه ی *

  ١٨ شاهنامه برگه ی **

  ١۶ شاهنامه برگه ***

  ۵٢٠اهنامه برگه ی ش****

  زهاک۹

 



 

، گفتمان را به جايی می        ناچيزناچيزناچيزناچيزتنها پژوهيدن روی همين واژه ی          
و پيدايش زنده جان    )  تکامل(کشاند، که در آن سرچشمه ی فرگشت        

 .ها نهفته است

 آغاز بدبختی، ويرانگری،     فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیگشودن راز درون پرده، که چرا          
 کردار نيک را در      بيابانيگری و پايان انديشه ی نيک، گفتار نيک و           

    : : : : رومیرومیرومیرومی يا يونانیيونانیيونانیيونانی می بيند و نه  زهاک تازی زهاک تازی زهاک تازی زهاک تازیسرشت

 *به سر بر نهاد افسر تازيانبه سر بر نهاد افسر تازيانبه سر بر نهاد افسر تازيانبه سر بر نهاد افسر تازيان

بهر روی، در اين نوشته کوشيده می شود، تا راز درون پرده ی                    
زهاک زهاک زهاک زهاک  آشکار گردد و گَرد و خاک از روی چهره ی راستين               فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی

 .  روبيده شودتازیتازیتازیتازی

، روی پديده ی     شاهکارششاهکارششاهکارششاهکارشو  فردوسی  فردوسی  فردوسی  فردوسی  از اين رو، پس از آشنايی با          
 زهاکزهاکزهاکزهاکدرنگ می شود، پس از آن پيرامون همگونی های زمان            زهاک  زهاک  زهاک  زهاک  

 سخن به ميان می آيد و در پايان نگاهی گزرا به بندگی                  تازيانتازيانتازيانتازيانو  
 پسين ترين شاهنشاه شان انداخته می         آرامگاهآرامگاهآرامگاهآرامگاه و    ايرانيانايرانيانايرانيانايرانيانکشاندن  

 .شود

 

 

 ٨ شاهنامه برگه ی*

 

  زهاک۱۰



  

  فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی
     زنده ام زنده ام زنده ام زنده ام    ه منه منه منه من از اين پس ک از اين پس ک از اين پس ک از اين پس ک    نميرمنميرمنميرمنميرم

    ∗که   تخم سخن   را   پراکنده امکه   تخم سخن   را   پراکنده امکه   تخم سخن   را   پراکنده امکه   تخم سخن   را   پراکنده ام

 را به چندين گونه آورده      فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیپژوهشگران و فردوسی شناسان نام      
حسن بن  حسن بن  حسن بن  حسن بن  ، ديگری او را     حسن بن منصور  حسن بن منصور  حسن بن منصور  حسن بن منصور   را به نام     فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیيکی  .  اند

 و چهار ديگر  او را         حسن بن منصور بن فرخ     حسن بن منصور بن فرخ     حسن بن منصور بن فرخ     حسن بن منصور بن فرخ     ، سه ديگر او را       علیعلیعلیعلی
 .  ياد می کند∗∗  فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی ابوالقاسمابوالقاسمابوالقاسمابوالقاسم

 هم مانند همه دانشمندان، نويسندگان، چکامه            فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیبيگمان  
سرايان و سرانجام همه ی مردم پارس، بايستی نام تازی هم می                 

چون تنها نام پارسی داشتن در آن روزگار، ناروا و ناشايسته             .  داشت
 و اگر کسی هم در برابر اين ناروايی می ايستاده و سر خم                 ∗∗∗بوده

رايش چنان هزينه ی گران برمي داشته، که از         نمی کرده، نام پارسی ب    
 .نام و نشان پارسی بيزار می شده است

 

∗ ۵٢٨ شاهنامه برگه ی  

  ۴۵٨ ذبيح اهللا صفا، تاريخ ادبيات در ايران برگه ∗∗

  ٧١ ذبيح اهللا صفا، تاريخ ادبيات در ايران برگه ∗∗∗

  

  زهاک۱۱



 

 اش به     گرايش خانواده   فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی برای    منصورمنصورمنصورمنصورشايد برگزيدن نام      
حافظ شيرازی  حافظ شيرازی  حافظ شيرازی  حافظ شيرازی   بوده باشد، به کسی که به گفته ی             ∗ منصور حالج منصور حالج منصور حالج منصور حالج 

    : می کرداسرار هويدااسرار هويدااسرار هويدااسرار هويدا

    گفت  آن يار  کزو  گشت   سر دار بلندگفت  آن يار  کزو  گشت   سر دار بلندگفت  آن يار  کزو  گشت   سر دار بلندگفت  آن يار  کزو  گشت   سر دار بلند

     جرمش  آن بود که اسرار هويدا می کردجرمش  آن بود که اسرار هويدا می کردجرمش  آن بود که اسرار هويدا می کردجرمش  آن بود که اسرار هويدا می کرد

 

 از پرداخت باج و گزيت کمرشکن         فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیباری، از بهر اينکه پدر        
نهاد و چون نام پدر       نام   منصور ابوالقاسم منصور ابوالقاسم منصور ابوالقاسم منصور ابوالقاسم  را   فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیبخشوده شود،   

 نيز  منصور ابوالقاسم پور علی فردوسی    منصور ابوالقاسم پور علی فردوسی    منصور ابوالقاسم پور علی فردوسی    منصور ابوالقاسم پور علی فردوسی     بود، او را به نام       علیعلیعلیعلیفردوسی  
 .ياد می کردند

  ترسايی در  ٩۴١ برابر به سال     ∗∗ خورشيدی ٣١٩ در سال    فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی
 . استان خراسان زاده شدتوستوستوستوس شهرک باژباژباژباژدهکده ی 

 

  

 ∗ وفيانه از سر کشيد و به      وفيانه از سر کشيد و به      وفيانه از سر کشيد و به      وفيانه از سر کشيد و به      خرقه ص خرقه ص خرقه ص خرقه ص  از سرکشانی بود، که        منصور حالج   منصور حالج   منصور حالج   منصور حالج  :تارنمای فرهنگسرا
 خورشيدی در   ٢٩۶او در بغداد به روشنگری پرداخت و مردم بغداد را در سال               .  خاک انداخت خاک انداخت خاک انداخت خاک انداخت 

 و  مزدکمزدکمزدکمزدک و   مانیمانیمانیمانیو سر انجام به دست خليفه ی بغداد به سرنوشت           .  برابر خليفه ی بغداد بشوراند    
  .  گرفتار شد))))ابومسلم خراسانیابومسلم خراسانیابومسلم خراسانیابومسلم خراسانی (بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان

  ۴۵٩ در ايران برگه ی  ذبيح اهللا صفا، تاريخ ادبيات∗∗

   

  زهاک۱۲

 



 چنان برمی آيد، که پيشه و سرگرمی فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیاز اندوخته های دانشی 
 . نه روزی درآوردن، که بيشتر آموزش و پژوهش بوده استفردوسیفردوسیفردوسیفردوسی

 : هنگامی فردوسی می سرايد

    بسی رنج بردم در اين سال  سیبسی رنج بردم در اين سال  سیبسی رنج بردم در اين سال  سیبسی رنج بردم در اين سال  سی

    ∗عجم  زند ه کردم  بدين پارسیعجم  زند ه کردم  بدين پارسیعجم  زند ه کردم  بدين پارسیعجم  زند ه کردم  بدين پارسی

 رنج آموزش، به ويژه آموزش زبان های  تنهافردوسیفردوسیفردوسیفردوسیسی ساله ی رنج رنج رنج رنج 
پارسی نوين، تازی، پارسی ميانه، زبان پارتی خراسان و سرانجام                

 رنج روانی و ترس، از تيغ       فردوسی،فردوسی،فردوسی،فردوسی، نبود، رنج بزرگ     شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهنوشتن  
 : بران پارس زدايان بود

    بپرسيدم  از هر کسی  بيشماربپرسيدم  از هر کسی  بيشماربپرسيدم  از هر کسی  بيشماربپرسيدم  از هر کسی  بيشمار

    ∗∗بترسيدم  از  گردش  روزگاربترسيدم  از  گردش  روزگاربترسيدم  از  گردش  روزگاربترسيدم  از  گردش  روزگار

ود نمی آورد و از پا نمی نشيند و پيش از             سر فر  فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیبا اين همه    
آنکه خون در رگ های فرهنگ کهن پارسی خشک گردد، چنان                

و چنان يادگاری به    از باد و باران نيايد گزند       از باد و باران نيايد گزند       از باد و باران نيايد گزند       از باد و باران نيايد گزند       کاخی پی می افکند، که      
 .بادبر او آفرين از کهان و مهان بر او آفرين از کهان و مهان بر او آفرين از کهان و مهان بر او آفرين از کهان و مهان جا می گزارد، که 

  در اين بود که او روزگار فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیيکی از خوشبختی های 

 

∗شاهنامه برگه ی نوزدهم   

 ٣شاهنامه برگه ی  ∗∗

 

  زهاک۱۳



 ۴٨٣  -  ٢۵٣(  سامانيسامانيسامانيسامانياندوزيدن دانش و آگاهی اش را در زمان خاندان           

    .  گزراند) ترسايی١٠٠۴ - ٨٧۴خورشيدی برابر به 

 در راه پيشرفت و گسترش زبان پارسی، از چکامه سرايان              سامانيانسامانيانسامانيانسامانيان
تيبانی نمودند و پس از       پش فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی و   دقيقیدقيقیدقيقیدقيقی  رودکی،رودکی،رودکی،رودکی،بزرگی مانند   

کشمکش های فراوان با تازيان، سرانجام زبان تير خورده ی پارسي را            
  .∗ زنده ساختند و گسترش دادندپارسی نوينپارسی نوينپارسی نوينپارسی نوينبه نام زبان 

 تا مرز پيروزی يک باژگشت       شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه با به چکامه درآوردن       فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی
  او را از    کيهان ناپايدار کيهان ناپايدار کيهان ناپايدار کيهان ناپايدار فرهنگی پيش رفت، ولی بدبختانه        )  انقالب(

 خورشيدی درفش     ٣٩٧ در سال       فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی.  پيشروی باز داشت    
دگرگونی را اميدوار و آرزومند در مرز پيروزی خالند و چشمانش را              

 .  خراسان بستتوستوستوستوسبرای هميشه در 

 فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیکشمکش و ستيزه بر سر کيش بخشيدن و پيشکش آيين به           
رون از نگر من دين و آيين فردوسی را می توان از د           .  هنوز دنباله دارد  
 .شاهنامه درآورد

 که  سمرقندیسمرقندیسمرقندیسمرقندی  نظامی عروضی نظامی عروضی نظامی عروضی نظامی عروضی  از يادداشت های       ∗∗شروين وکيلی شروين وکيلی شروين وکيلی شروين وکيلی 
 نوشته است، ياد می کند، که گويا گروهی             فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیپيرامون دين    

 از بهر اين رهبران دينی شهر .  را از ناگرويدگان می خواندندفردوسیفردوسیفردوسیفردوسی

 

   ويکی پديا فارسی ∗

    تارنمای باشگاه شاهنامه پژوهان ايران ∗∗

  زهاک۱۴

 



. ، از به خاک سپاری اش در گورستان مسلمانان خودداری کردند         توستوستوستوس
 را در باغش به خاک       فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیخانواده و شاهنامه دوستان، مرده ی        

 سپاردند 

 : در رازنامه اش می نويسد فريدالدين عطارفريدالدين عطارفريدالدين عطارفريدالدين عطار

    شنودم  من  که  فردوسی  توسیشنودم  من  که  فردوسی  توسیشنودم  من  که  فردوسی  توسیشنودم  من  که  فردوسی  توسی

    که کرد او در حکايت بی فسوسیکه کرد او در حکايت بی فسوسیکه کرد او در حکايت بی فسوسیکه کرد او در حکايت بی فسوسی

    مهمهمهمهبه بيست و پنج سال از نوک خابه بيست و پنج سال از نوک خابه بيست و پنج سال از نوک خابه بيست و پنج سال از نوک خا

    به  سر  می برد    نقش   شاهنامهبه  سر  می برد    نقش   شاهنامهبه  سر  می برد    نقش   شاهنامهبه  سر  می برد    نقش   شاهنامه

 :  پيوسته به آن از زبان آخوندی می نويسد، کهعطارعطارعطارعطار

    چنين گفت او،که فردوسی بسی گفتچنين گفت او،که فردوسی بسی گفتچنين گفت او،که فردوسی بسی گفتچنين گفت او،که فردوسی بسی گفت

    همه  در  مدح   گبری   ناکسی گفتهمه  در  مدح   گبری   ناکسی گفتهمه  در  مدح   گبری   ناکسی گفتهمه  در  مدح   گبری   ناکسی گفت

    به  مدح   گبرکان   عمری به سر بردبه  مدح   گبرکان   عمری به سر بردبه  مدح   گبرکان   عمری به سر بردبه  مدح   گبرکان   عمری به سر برد

    چو   وقت  مردن   آمد   بي خبر مردچو   وقت  مردن   آمد   بي خبر مردچو   وقت  مردن   آمد   بي خبر مردچو   وقت  مردن   آمد   بي خبر مرد

    مرا  در   کار   اين   برگ ريا   نيستمرا  در   کار   اين   برگ ريا   نيستمرا  در   کار   اين   برگ ريا   نيستمرا  در   کار   اين   برگ ريا   نيست

    ∗ بر  چنين   شاعر   روا نيست بر  چنين   شاعر   روا نيست بر  چنين   شاعر   روا نيست بر  چنين   شاعر   روا نيستنمازم نمازم نمازم نمازم 

        

 

 

   ١٢٠اسرار نامه حکايت :  فريدالدين عطار∗

    

        

  زهاک۱۵

    



 خردگرا  فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی چنان برمي آيد که       فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیاز درونمايه ی گفتار      
 . بود، پس هر ديدگاهی که خردگرا نباشد، شايان پزيرش نيست

ين  می آغازد و نخست    به نام خداوند جان و خرد     به نام خداوند جان و خرد     به نام خداوند جان و خرد     به نام خداوند جان و خرد      را   شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه  فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی
 :  می نويسداندر ستايش خرداندر ستايش خرداندر ستايش خرداندر ستايش خردگفتارش را 

    خرد  بهتر  از هرچه ايزد بدادخرد  بهتر  از هرچه ايزد بدادخرد  بهتر  از هرچه ايزد بدادخرد  بهتر  از هرچه ايزد بداد

  ∗ ستايش خرد را به از راه دادستايش خرد را به از راه دادستايش خرد را به از راه دادستايش خرد را به از راه داد

 از آفرينش جهان،    فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیاز اين که بگزريم، می بينيم که ديدگاه           
 به اين نگر بود     فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی.  هيچ پيوندی به کيش های روزگارش نداشت      

فرگشت آدمی می    ، سپس پيرامون     که يزدان ز ناچيز چيز آفريد       که يزدان ز ناچيز چيز آفريد       که يزدان ز ناچيز چيز آفريد       که يزدان ز ناچيز چيز آفريد       
 :نويسد، که گويا آدمی به همينگونه نبوده

    ∗∗سرش راست برشد چو سرو بلندسرش راست برشد چو سرو بلندسرش راست برشد چو سرو بلندسرش راست برشد چو سرو بلند

شايد آدمی نخست به چهار دست و پا ره مي گشوده، که سپس                   
 !خميدگی اش را از دست مي دهد

باری، پيوند فردوسی به خرد و ديدگاهش از آفرينش، بيشتر به                 
فرالدين عطار  فرالدين عطار  فرالدين عطار  فرالدين عطار   ی   و چکامه سمرقندی  سمرقندی  سمرقندی  سمرقندی    نظامی عروضی نظامی عروضی نظامی عروضی نظامی عروضی يادداشت های   

 .نزديک است، تا بخشيدن کيش ديگری

 

 ∗ ٢ شاهنامه برگه ی  

 ∗∗ ٢ شاهنامه برگه ی  

 

  زهاک۱۶

 



 

بدک نخواهد بود که در پايان اين بخش نگاهی به نگر های ناسازگار              
 . هم بياندازيمفردوسیفردوسیفردوسیفردوسیبا 

 خورشيدی پس از کشتار     ۴٠٧ پادشاه غزنه در سال       سلطان محمود سلطان محمود سلطان محمود سلطان محمود 
(مجد الدوله ديلمی   مجد الدوله ديلمی   مجد الدوله ديلمی   مجد الدوله ديلمی   يروزی در شهرستان ری،        فراوان و پ    چکامه  

 .∗ سرزنش می کندشاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهرا از بهر خواندن ) سرای

 .  را ستايش گبرکان می خواندشاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه) نويسنده (جليل رازی قزوينیجليل رازی قزوينیجليل رازی قزوينیجليل رازی قزوينی

  ....شاهنامه دروغ است سر به سرشاهنامه دروغ است سر به سرشاهنامه دروغ است سر به سرشاهنامه دروغ است سر به سر: : : : گويد که    میفرخی سيستانی فرخی سيستانی فرخی سيستانی فرخی سيستانی 

روغ و  من در شگفتم که فردوسی چرا د       :  گويد        میمعزی نيشابوری   معزی نيشابوری   معزی نيشابوری   معزی نيشابوری   
 .بيهوده گفت

 .∗ شاهنامه را بی ارزش می خواند سلجوقيان سلجوقيان سلجوقيان سلجوقيان چکامه سرای دربارانوریانوریانوریانوری

اين همه سر و سدا     اين همه سر و سدا     اين همه سر و سدا     اين همه سر و سدا     :  :  :  :  ، عالمه تهرانی می نويسد    محمد حسين حسينی  محمد حسين حسينی  محمد حسين حسينی  محمد حسين حسينی  
    ∗اين مرد زيانکار برای چيست؟اين مرد زيانکار برای چيست؟اين مرد زيانکار برای چيست؟اين مرد زيانکار برای چيست؟... ... ... ... برای بزرگداشت فردوسی برای بزرگداشت فردوسی برای بزرگداشت فردوسی برای بزرگداشت فردوسی 

 

 

 

 

 

 

 

  ويکی پديا دانشنامه آزاد ∗

  

  زهاک۱۷



  شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه
 که در   فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی.   آغاز مي شود    خداوند جان و خرد    خداوند جان و خرد    خداوند جان و خرد    خداوند جان و خرد       به نام  شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه

ادبسار پارسی تک و يکه تاز است، وارونه ی همه خامه به دستان به                
 :  می سرايدخداوند بخشنده و مهربانخداوند بخشنده و مهربانخداوند بخشنده و مهربانخداوند بخشنده و مهربانجای 

    به نام   خداوند  جان  و  خردبه نام   خداوند  جان  و  خردبه نام   خداوند  جان  و  خردبه نام   خداوند  جان  و  خرد

 ∗کز اين  برتر انديشه برنگزردکز اين  برتر انديشه برنگزردکز اين  برتر انديشه برنگزردکز اين  برتر انديشه برنگزرد

 :  نام می بردخداوند جان و خردخداوند جان و خردخداوند جان و خردخداوند جان و خرداو سپس از آفريده های 

    ند کيهان  و گردون  سپهرند کيهان  و گردون  سپهرند کيهان  و گردون  سپهرند کيهان  و گردون  سپهرخداوخداوخداوخداو

 ∗فروزنده ی ماه و ناهيد و  مهرفروزنده ی ماه و ناهيد و  مهرفروزنده ی ماه و ناهيد و  مهرفروزنده ی ماه و ناهيد و  مهر

.  می پردازد، که چه پايه و ارزشی دارد          خرد  خرد  خرد  خرد  به شناسانيدن  فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی
 در شاهنامه پديده ی پرتو افشان و روشنگری است، که روی                خردخردخردخرد

تاريکی پرتو می افشاند، پوشيده را پديدار می سازد و آنچه را نبيند،              
 : نمی پزيرد

    خن   برگزيند  همیخن   برگزيند  همیخن   برگزيند  همیخن   برگزيند  همیخرد  گر سخرد  گر سخرد  گر سخرد  گر س

    ∗همان  برگزيند، که بيند همیهمان  برگزيند، که بيند همیهمان  برگزيند، که بيند همیهمان  برگزيند، که بيند همی

    

    

    

    

 ∗  ٢ شاهنامه برگه    

  زهاک۱۸



 که خود خردمند روشنگر است، از خردمندان ديگر می               فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی
خواهد، تا خرد شان را به کار گيرند و در ميان کسانيکه با روشنگری               

 : سر دشمنی ندارند، روشنگری کنند

    کنون  ای خردمند ارج و  خردکنون  ای خردمند ارج و  خردکنون  ای خردمند ارج و  خردکنون  ای خردمند ارج و  خرد

    بدين جايگه  گفتن اندر  خوردبدين جايگه  گفتن اندر  خوردبدين جايگه  گفتن اندر  خوردبدين جايگه  گفتن اندر  خورد

    بگو تا چه داری  بيار  از   خردبگو تا چه داری  بيار  از   خردبگو تا چه داری  بيار  از   خردبگو تا چه داری  بيار  از   خرد

    ∗که گوش نپوشيده زو برخوردکه گوش نپوشيده زو برخوردکه گوش نپوشيده زو برخوردکه گوش نپوشيده زو برخورد

 را باال   خردخردخردخرد می پردازد و     خردخردخردخرد در چکامه ی دوم به ستودن         فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی
 :تر از هر چيز می داند

    خرد بهتر از هر چه ايزد  بدادخرد بهتر از هر چه ايزد  بدادخرد بهتر از هر چه ايزد  بدادخرد بهتر از هر چه ايزد  بداد

    ∗ستايش خرد را به از راه  دادستايش خرد را به از راه  دادستايش خرد را به از راه  دادستايش خرد را به از راه  داد

 گيتی سخن می راند و می       نشنشنشنشآفريآفريآفريآفري پيرامون   فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیدر چکامه سوم    
 : آفريدناچيزناچيزناچيزناچيزگويد، که يزدان گيتی را از يک پديده ی 

    از آغاز  بايد  که دانی  درستاز آغاز  بايد  که دانی  درستاز آغاز  بايد  که دانی  درستاز آغاز  بايد  که دانی  درست

    سر مايه ای گوهران از نخستسر مايه ای گوهران از نخستسر مايه ای گوهران از نخستسر مايه ای گوهران از نخست

    که يزدان ز  ناچيز چيز آفريدکه يزدان ز  ناچيز چيز آفريدکه يزدان ز  ناچيز چيز آفريدکه يزدان ز  ناچيز چيز آفريد

    ∗بدان تا   توانايی    آمد  پديدبدان تا   توانايی    آمد  پديدبدان تا   توانايی    آمد  پديدبدان تا   توانايی    آمد  پديد

    

    

        ٢ شاهنامه برگه  ∗

    

  زهاک۱۹



 

 می آفريند،   هيچهيچهيچهيچزدان گيتی را از     دين فرمانروا به اين باور است، که ي       
 ناچيزناچيزناچيزناچيز می گويد، که يزدان گيتی را از يک پديده ی                فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیولی  
 به پديده ی خُرد     ناچيزناچيزناچيزناچيز.   را نمی دهد   هيچهيچهيچهيچ)  معنی( آرش   ناچيزناچيزناچيزناچيز.  آفريد

 .  استناچيزناچيزناچيزناچيزگفته می شود، پديده ی که هست، ولی کوچک و 

مونه در  برای ن .  بسيار به کار می رود    هراتی  هراتی  هراتی  هراتی   در گويش    ناچيزناچيزناچيزناچيزواژه ی   
(ره آورد ره آورد ره آورد ره آورد هنگام پيشکش کردن      ، می گويند، که گويا اين ره         )تحفه 

    .  است، به اين آرش که خُرد و کوچک استناچيزناچيزناچيزناچيزآورد 

 . در چکامه چهارم سخن از آفرينش خورشيد و ماه است

 فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی است، ولی     پيامبر  پيامبر  پيامبر  پيامبر چکامه ی پنجم در ستايش    )  عنوان(فرنام  
وی به پيروانش می کند و به        پيش آنکه به ستايش پيامبر بپردازد، ر       
  به گفتار پيغمبرت راه جوی،       به گفتار پيغمبرت راه جوی،       به گفتار پيغمبرت راه جوی،       به گفتار پيغمبرت راه جوی،      پند و اندرز دادن ايشان می آغازد، که        

برِ باغ  برِ باغ  برِ باغ  برِ باغ  بدی نکن، رستگار باش، نيکويی گزين و مانند ديگران، که               
  :، تو هم از باغ دانش ميوه ی بچينرفته اندرفته اندرفته اندرفته اند... ... ... ... دانش دانش دانش دانش 

    چو خواهی که يابی ز هر بد رهاچو خواهی که يابی ز هر بد رهاچو خواهی که يابی ز هر بد رهاچو خواهی که يابی ز هر بد رها

       بال   بال   بال   بالسر  اندر   نياری   به   دامسر  اندر   نياری   به   دامسر  اندر   نياری   به   دامسر  اندر   نياری   به   دام

    به  گفتار  پيغمبرت  راه   جویبه  گفتار  پيغمبرت  راه   جویبه  گفتار  پيغمبرت  راه   جویبه  گفتار  پيغمبرت  راه   جوی

    ∗دل از تيرگی ها بدين آب  شویدل از تيرگی ها بدين آب  شویدل از تيرگی ها بدين آب  شویدل از تيرگی ها بدين آب  شوی

    

        ٣شاهنامه برگه     ∗

    

  زهاک۲۰



    تو را دانش و دين  رهاند درستتو را دانش و دين  رهاند درستتو را دانش و دين  رهاند درستتو را دانش و دين  رهاند درست

    ره   رستگاری   ببايدت   جستره   رستگاری   ببايدت   جستره   رستگاری   ببايدت   جستره   رستگاری   ببايدت   جست

............    

    نکويی  به هر جا چو آيد به  کارنکويی  به هر جا چو آيد به  کارنکويی  به هر جا چو آيد به  کارنکويی  به هر جا چو آيد به  کار

    نکويی  گزين  وز  بدی شرم دارنکويی  گزين  وز  بدی شرم دارنکويی  گزين  وز  بدی شرم دارنکويی  گزين  وز  بدی شرم دار

............    

    سخن هرچه گويم همه گفته اندسخن هرچه گويم همه گفته اندسخن هرچه گويم همه گفته اندسخن هرچه گويم همه گفته اند

 ∗  دانش   همه   رفته   اند  دانش   همه   رفته   اند  دانش   همه   رفته   اند  دانش   همه   رفته   اندبرِ  باغبرِ  باغبرِ  باغبرِ  باغ

 به شالوده ی کارش می رسد       فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیپس از ستودن و پند دادن ها،        
 و به چکامه درآوردن      شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهو پيرامون فراهم آوردن داستان های        

آن ها می سرايد، که چگونه پايگاه و بنياد فرهنگ پارسی را استوار                
 :ساخته است

    توانم  مگر   پايگه     ساختنتوانم  مگر   پايگه     ساختنتوانم  مگر   پايگه     ساختنتوانم  مگر   پايگه     ساختن

    ∗ن  سرو  سايه  فکنن  سرو  سايه  فکنن  سرو  سايه  فکنن  سرو  سايه  فکنبر شاخ آبر شاخ آبر شاخ آبر شاخ آ

 انگشت روی   فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی خوان به بدگمانی نيفتد،       شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهاز بهر آنکه    
 نيست،  دروغدروغدروغدروغسرگزشت داستان ها می گزارد و می گويد، که اين ها              

 داستان های راستين ديرند باستان است، که در دست موبدان

  

 

        ٣شاهنامه برگه     ∗

        

  زهاک۲۱



 : می برده اندپراکنده بوده و ايشان از آن ها بهره

    تو اين را  دروغ  و فسانه  مدانتو اين را  دروغ  و فسانه  مدانتو اين را  دروغ  و فسانه  مدانتو اين را  دروغ  و فسانه  مدان

    به يکسان روش در زمانه  مدانبه يکسان روش در زمانه  مدانبه يکسان روش در زمانه  مدانبه يکسان روش در زمانه  مدان

    يکی  نامه  بود   از  گه  باستانيکی  نامه  بود   از  گه  باستانيکی  نامه  بود   از  گه  باستانيکی  نامه  بود   از  گه  باستان

    فراوان  بدو    اندرون    داستانفراوان  بدو    اندرون    داستانفراوان  بدو    اندرون    داستانفراوان  بدو    اندرون    داستان

............    

    ز هر کشوری  موبدی  سالخوردز هر کشوری  موبدی  سالخوردز هر کشوری  موبدی  سالخوردز هر کشوری  موبدی  سالخورد

    ∗بياورد   و  اين نامه  را گرد کردبياورد   و  اين نامه  را گرد کردبياورد   و  اين نامه  را گرد کردبياورد   و  اين نامه  را گرد کرد

بوده و چون سرگزشت ديرند باستان نيکو، پربار و پر جوش و خروش             
زهاکيان زهاکيان زهاکيان زهاکيان  افسوس آن را می خورد، که آن را چگونه              فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیاست،  

    :خوار کرده اند

    که گيتی به آغاز چون  داشتندکه گيتی به آغاز چون  داشتندکه گيتی به آغاز چون  داشتندکه گيتی به آغاز چون  داشتند

    ∗که ايدون به ما  خوار بگزاشتندکه ايدون به ما  خوار بگزاشتندکه ايدون به ما  خوار بگزاشتندکه ايدون به ما  خوار بگزاشتند

 فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی،  شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهپس از گفتار پيرامون فراهم آوردن داستان های           
، چکامه سرای سرکش روزگارش می          دقيقیدقيقیدقيقیدقيقیپيرامون سرگزشت     

 :سرايد

        بيامد    گشاده     زبان    بيامد    گشاده     زبان    بيامد    گشاده     زبان    بيامد    گشاده     زبانجوانی جوانی جوانی جوانی 

    ∗سخن  گفتن خوب و طبع  روانسخن  گفتن خوب و طبع  روانسخن  گفتن خوب و طبع  روانسخن  گفتن خوب و طبع  روان

    

        ٣شاهنامه برگه     ∗

    

  زهاک۲۲



    

    به شعر  آرم اين نامه را گفت منبه شعر  آرم اين نامه را گفت منبه شعر  آرم اين نامه را گفت منبه شعر  آرم اين نامه را گفت من

 ∗ازو   شادمان   شد   دل  انجمنازو   شادمان   شد   دل  انجمنازو   شادمان   شد   دل  انجمنازو   شادمان   شد   دل  انجمن

 به سوگواری دگرگون     دل انجمن دل انجمن دل انجمن دل انجمن ولی پس از اندک زمانی شادمانی         
 :می شود، زيرا

    يکايک  ازو   بخت   برگشته  شديکايک  ازو   بخت   برگشته  شديکايک  ازو   بخت   برگشته  شديکايک  ازو   بخت   برگشته  شد

 ∗ی  بنده  بر کشته شدی  بنده  بر کشته شدی  بنده  بر کشته شدی  بنده  بر کشته شدبه دست يکبه دست يکبه دست يکبه دست يک

، که بيشتر از بهر        شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه نه تنها از بهر سرودن            بندگانبندگانبندگانبندگانتيغ  
سروده         . بر او تيز می شود      دقيقیدقيقیدقيقیدقيقیآزادمنشی و کنش ستيزگرانه ی        

 نشان می دهد، که او يکی از چکامه سرايان کرنش ناپزير             دقيقی  دقيقی  دقيقی  دقيقی های
 :زمان خويش بوده است

    دقيقی   چهار    خصلت   برگزيدهدقيقی   چهار    خصلت   برگزيدهدقيقی   چهار    خصلت   برگزيدهدقيقی   چهار    خصلت   برگزيده

    از  همه   نيکی و  وشتیاز  همه   نيکی و  وشتیاز  همه   نيکی و  وشتیاز  همه   نيکی و  وشتیبه گيتی  به گيتی  به گيتی  به گيتی  

    لب ياقوت  رنگ و    ناله ی  چنگلب ياقوت  رنگ و    ناله ی  چنگلب ياقوت  رنگ و    ناله ی  چنگلب ياقوت  رنگ و    ناله ی  چنگ

    ∗∗می  خوشرنگ  و  دين  زردشتیمی  خوشرنگ  و  دين  زردشتیمی  خوشرنگ  و  دين  زردشتیمی  خوشرنگ  و  دين  زردشتی

دلبر، دلبر، دلبر، دلبر، (   در اين چکامه، چهار پديده ی ناروای آن هنگام را                دقيقیدقيقیدقيقیدقيقی
 .خوی برگزيده اش می داند)  دين زردشتی دين زردشتی دين زردشتی دين زردشتیوچنگ، می چنگ، می چنگ، می چنگ، می 

 هنگامي که شمشير بندگان جلو اين کنش را ميگيرد و چکامه سرای 

 

        ٣امه برگه شاهن    ∗

        ويکی پديا فارسی    ∗∗

  زهاک۲۳



 : می سرايدفردوسیفردوسیفردوسیفردوسیفرهيخته و سخنور نامدار را از پای در می آورد، 

    برفت او و اين نامه نا گفته ماندبرفت او و اين نامه نا گفته ماندبرفت او و اين نامه نا گفته ماندبرفت او و اين نامه نا گفته ماند

    چنان  بخت بيدار او خفته ماندچنان  بخت بيدار او خفته ماندچنان  بخت بيدار او خفته ماندچنان  بخت بيدار او خفته ماند

    بکن   عفو   يا رب    گناه   ورابکن   عفو   يا رب    گناه   ورابکن   عفو   يا رب    گناه   ورابکن   عفو   يا رب    گناه   ورا

    ∗بيفزای   در  حشر  جای     ورابيفزای   در  حشر  جای     ورابيفزای   در  حشر  جای     ورابيفزای   در  حشر  جای     ورا

تن زبان پارسی درفش پاسداری       و زنده ساخ   دقيقیدقيقیدقيقیدقيقی به ياد    فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی
ابو ابو ابو ابو ، که بايد همان      شاه جهان شاه جهان شاه جهان شاه جهان فرهنگ پارسی را بر می افرازد و نزد           

 :باشد، روی می کندمنصور بن محمد منصور بن محمد منصور بن محمد منصور بن محمد 

    دل روشن من چو برگشت ازویدل روشن من چو برگشت ازویدل روشن من چو برگشت ازویدل روشن من چو برگشت ازوی

    سوی تخت شاه جهان کرد رویسوی تخت شاه جهان کرد رویسوی تخت شاه جهان کرد رویسوی تخت شاه جهان کرد روی

    که اين  نامه را دست پيش آورمکه اين  نامه را دست پيش آورمکه اين  نامه را دست پيش آورمکه اين  نامه را دست پيش آورم

    ∗ز  دفتر  به  گفتار خويش آورمز  دفتر  به  گفتار خويش آورمز  دفتر  به  گفتار خويش آورمز  دفتر  به  گفتار خويش آورم

 يی به خاک و     بندهبندهبندهبنده به دست    دقيقیدقيقیدقيقیدقيقین   از ترس آنکه مبادا چو     فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی
 را تنها با يکی از دوستانش در ميان         شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهخون بيافتد، راز نوشتن     

 :می گزارد

    به  شهرم   يکی  مهربان  دوست  بودبه  شهرم   يکی  مهربان  دوست  بودبه  شهرم   يکی  مهربان  دوست  بودبه  شهرم   يکی  مهربان  دوست  بود

    ∗∗تو گفتی که با من به يک پوست بودتو گفتی که با من به يک پوست بودتو گفتی که با من به يک پوست بودتو گفتی که با من به يک پوست بود

    

        ٣شاهنامه برگه     ∗

        ۴شاهنامه برگه     ∗∗

  زهاک۲۴

    



    مرا  گفت   خوب   آمد اين  رای تومرا  گفت   خوب   آمد اين  رای تومرا  گفت   خوب   آمد اين  رای تومرا  گفت   خوب   آمد اين  رای تو

    ∗ه   نيکی   خرامد   مگر  پای   توه   نيکی   خرامد   مگر  پای   توه   نيکی   خرامد   مگر  پای   توه   نيکی   خرامد   مگر  پای   توبببب

(مهربان دوست، مهربان دوست، مهربان دوست، مهربان دوست، اين    است،  پهلوانپهلوانپهلوانپهلوانکه از تبار    )  ابو منصور بن محمد    
 :فرماندار شهر می باشد

    جوان   بود  و  از گوهر  پهلوانجوان   بود  و  از گوهر  پهلوانجوان   بود  و  از گوهر  پهلوانجوان   بود  و  از گوهر  پهلوان

    خردمند  و بيدار و روشن  روانخردمند  و بيدار و روشن  روانخردمند  و بيدار و روشن  روانخردمند  و بيدار و روشن  روان

    خداوند   رای  و  خداوند   شرمخداوند   رای  و  خداوند   شرمخداوند   رای  و  خداوند   شرمخداوند   رای  و  خداوند   شرم

    ∗سخن گفتن خوب و آوای نرمسخن گفتن خوب و آوای نرمسخن گفتن خوب و آوای نرمسخن گفتن خوب و آوای نرم

کومک می دهد و می گويد، که او را بی            نويد   فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی به   ابو منصور ابو منصور ابو منصور ابو منصور 
 : نياز ميکند

    مرا گفت کز من  چه آيد  همیمرا گفت کز من  چه آيد  همیمرا گفت کز من  چه آيد  همیمرا گفت کز من  چه آيد  همی

    که جانت  سخن برگرايد  همیکه جانت  سخن برگرايد  همیکه جانت  سخن برگرايد  همیکه جانت  سخن برگرايد  همی

    به چيزی که باشد مرا دسترسبه چيزی که باشد مرا دسترسبه چيزی که باشد مرا دسترسبه چيزی که باشد مرا دسترس

    ∗بکوشم   نيازت  نيارم  به  کسبکوشم   نيازت  نيارم  به  کسبکوشم   نيازت  نيارم  به  کسبکوشم   نيازت  نيارم  به  کس

 نويد پشتيبانی و کومک و بی نياز ساختن به او              ابو منصور ابو منصور ابو منصور ابو منصور هنگامی  
 : شادمان می شود و می سرايدفردوسیفردوسیفردوسیفردوسیمی دهد، 

    به کيوان رسيدم  ز   خاک نژندبه کيوان رسيدم  ز   خاک نژندبه کيوان رسيدم  ز   خاک نژندبه کيوان رسيدم  ز   خاک نژند

    ∗از آن  نيک دل  نامور  ارجمنداز آن  نيک دل  نامور  ارجمنداز آن  نيک دل  نامور  ارجمنداز آن  نيک دل  نامور  ارجمند

    

        ۴شاهنامه برگه     ∗

  زهاک۲۵



 پهلوان تبار، باپيمان و زنهار دار است، به           ابو منصور ابو منصور ابو منصور ابو منصور از آن جايي که      
    :کسی تن نمی دهد و در برابر بيگانگان کرنش نمی کند

    سراسر جهان پيش او خوار  بودسراسر جهان پيش او خوار  بودسراسر جهان پيش او خوار  بودسراسر جهان پيش او خوار  بود

    ∗ار  بودار  بودار  بودار  بودجوانمرد   بود  و    وفا دجوانمرد   بود  و    وفا دجوانمرد   بود  و    وفا دجوانمرد   بود  و    وفا د

 تبار را چنان سر به نيست می کند، که            پهلوانپهلوانپهلوانپهلواندست تاراجگر، اين     
 :زنده و مرده اش گم می شود

    چنان نامور گم شد از انجمنچنان نامور گم شد از انجمنچنان نامور گم شد از انجمنچنان نامور گم شد از انجمن

    ∗چو از باد سرو سهی از چمنچو از باد سرو سهی از چمنچو از باد سرو سهی از چمنچو از باد سرو سهی از چمن

 بر  فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی سرلشکر پهلوانان ناپديد می شود،          ابو منصور ابو منصور ابو منصور ابو منصور هنگامی  
  :سازدربايان می خَشمد و ايشان را به جانور همانند می منصور منصور منصور منصور 

    نه زو زنده بينم نه مرده نشاننه زو زنده بينم نه مرده نشاننه زو زنده بينم نه مرده نشاننه زو زنده بينم نه مرده نشان

    ∗به دست  نهنگان مردم کُشانبه دست  نهنگان مردم کُشانبه دست  نهنگان مردم کُشانبه دست  نهنگان مردم کُشان

 چنان تهی می ماند، که           فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیجای اين سرلشکر در دل           
 :اندوهگينانه می سرايد

    دريغ آن کمربند و آن گردگاهدريغ آن کمربند و آن گردگاهدريغ آن کمربند و آن گردگاهدريغ آن کمربند و آن گردگاه

    ∗دريغ آن کی  برزو  باالی شاهدريغ آن کی  برزو  باالی شاهدريغ آن کی  برزو  باالی شاهدريغ آن کی  برزو  باالی شاه

  دقيقیدقيقیدقيقیدقيقی در زير شمشير بندگان فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیباری، از ترس آنکه گردن 

    

        ۴ه برگه شاهنام    ∗

        

        

  زهاک۲۶



 ربا نرود، سخن را نخست پوشيده نگه می دارد و              ابومنصورابومنصورابومنصورابومنصورکُش و   
 :کارش را پوشيده و پنهان می انجامد

    بپرسيدم   از  هر  کسی  بی شماربپرسيدم   از  هر  کسی  بی شماربپرسيدم   از  هر  کسی  بی شماربپرسيدم   از  هر  کسی  بی شمار

    بترسيدم   از     گردش     روزگاربترسيدم   از     گردش     روزگاربترسيدم   از     گردش     روزگاربترسيدم   از     گردش     روزگار

... 

    زمانه    سرای   پر   از   جنگ  بودزمانه    سرای   پر   از   جنگ  بودزمانه    سرای   پر   از   جنگ  بودزمانه    سرای   پر   از   جنگ  بود

    به جويندگان   بر جهان  تنگ بودبه جويندگان   بر جهان  تنگ بودبه جويندگان   بر جهان  تنگ بودبه جويندگان   بر جهان  تنگ بود

    گونه  يک  چند   بگزاشتمگونه  يک  چند   بگزاشتمگونه  يک  چند   بگزاشتمگونه  يک  چند   بگزاشتمبر اين  بر اين  بر اين  بر اين  

    ∗سخن    را   نهفته  همی    داشتمسخن    را   نهفته  همی    داشتمسخن    را   نهفته  همی    داشتمسخن    را   نهفته  همی    داشتم

 از دو تن ديگر ياد می کند، که او را ياری            شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه در پايان    فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی
 : و همکاری کرده اند

    از  آن   نامور    نامداران     شهراز  آن   نامور    نامداران     شهراز  آن   نامور    نامداران     شهراز  آن   نامور    نامداران     شهر

     بود کو   راست  بهر بود کو   راست  بهر بود کو   راست  بهر بود کو   راست  بهرديلمی  ديلمی  ديلمی  ديلمی  علی علی علی علی 

    که  همواره کارم به   خوبی  روانکه  همواره کارم به   خوبی  روانکه  همواره کارم به   خوبی  روانکه  همواره کارم به   خوبی  روان

     روشن  روان روشن  روان روشن  روان روشن  روانهميداشت  آن  مرد هميداشت  آن  مرد هميداشت  آن  مرد هميداشت  آن  مرد 

     است   از  آزادگان است   از  آزادگان است   از  آزادگان است   از  آزادگانقتيب  قتيب  قتيب  قتيب  حسين  حسين  حسين  حسين  

    ∗∗که  از من نخواهد سخن رايگانکه  از من نخواهد سخن رايگانکه  از من نخواهد سخن رايگانکه  از من نخواهد سخن رايگان

    

    

        ٣شاهنامه برگه     ∗

        ۵٢٨    شاهنامه برگه    ∗∗

  زهاک۲۷



    

    ازويم خور و پوشش و سيم و زرازويم خور و پوشش و سيم و زرازويم خور و پوشش و سيم و زرازويم خور و پوشش و سيم و زر

    ∗ازو  يافتم  جنبش  و  پا  و   پرازو  يافتم  جنبش  و  پا  و   پرازو  يافتم  جنبش  و  پا  و   پرازو  يافتم  جنبش  و  پا  و   پر

 را به پايان می رساند، گرفته و         شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه سرودن   فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیو آنگاه که    
 را دارد، ياد   شاه جهان شاه جهان شاه جهان شاه جهان ، که برايش جايگاه     ابو منصور ابو منصور ابو منصور ابو منصور پند های   دلگير از   
 : می کند

    يکی    پند  آن   شاه  ياد آورميکی    پند  آن   شاه  ياد آورميکی    پند  آن   شاه  ياد آورميکی    پند  آن   شاه  ياد آورم

    ز  کژی  روان  سوی  داد  آورمز  کژی  روان  سوی  داد  آورمز  کژی  روان  سوی  داد  آورمز  کژی  روان  سوی  داد  آورم

    مرا  گفت   کاين  نامه   شهريارمرا  گفت   کاين  نامه   شهريارمرا  گفت   کاين  نامه   شهريارمرا  گفت   کاين  نامه   شهريار

    اگر گفته آيد  به  شاهان   سپاراگر گفته آيد  به  شاهان   سپاراگر گفته آيد  به  شاهان   سپاراگر گفته آيد  به  شاهان   سپار

    بدين نامه من دست  کردم  درازبدين نامه من دست  کردم  درازبدين نامه من دست  کردم  درازبدين نامه من دست  کردم  دراز

    ∗∗به  نام   شهنشاه  گردن  فرازبه  نام   شهنشاه  گردن  فرازبه  نام   شهنشاه  گردن  فرازبه  نام   شهنشاه  گردن  فراز

 کُش و    دقيقیدقيقیدقيقیدقيقی های    سلطانسلطانسلطانسلطان را    فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیيي که گرداگرد     از آن جا   
(شاهنشاه گردن فراز   شاهنشاه گردن فراز   شاهنشاه گردن فراز   شاهنشاه گردن فراز   پارسی ستيز گرفته بودند، بايستی اين            که  

 سلطانیسلطانیسلطانیسلطانی بوده باشد و نه شاهنشاه باستانیشاهنشاه باستانیشاهنشاه باستانیشاهنشاه باستانی) فردوسی از آن ياد می کند
 : که مانندش تا آنهنگام پديد نيامده بودشاهنشاهیشاهنشاهیشاهنشاهیشاهنشاهی. از آن روزگار

    جهان  آفرين  تا جهان آفريدجهان  آفرين  تا جهان آفريدجهان  آفرين  تا جهان آفريدجهان  آفرين  تا جهان آفريد

    ∗∗و  شهرياری  نيامد پديدو  شهرياری  نيامد پديدو  شهرياری  نيامد پديدو  شهرياری  نيامد پديدچنچنچنچن

    

        ۵٢٨    شاهنامه برگه    ∗

        ۴    شاهنامه برگه    ∗∗

  زهاک۲۸



 را به پايان می رساند و       شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه بدين گونه پيشگفتار     فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیباری،  
) گاو مرد  (گيومردگيومردگيومردگيومردشاهنامه از پادشاهی    .  به داستان های آن می آغازد     

 :  نامدار می شود، آغاز می يابدکيومرسکيومرسکيومرسکيومرسکه سپس به 

    شد   بر  جهان  کدخدایشد   بر  جهان  کدخدایشد   بر  جهان  کدخدایشد   بر  جهان  کدخدایکيومرس   کيومرس   کيومرس   کيومرس   

    ∗نخستين به کوه اندرون ساخت جاینخستين به کوه اندرون ساخت جاینخستين به کوه اندرون ساخت جاینخستين به کوه اندرون ساخت جای

 :  در کوه می زييد و پوست پلنگ می پوشدگيو مردگيو مردگيو مردگيو مرد

    سر   تخت   و  بختش   برآمد ز کوهسر   تخت   و  بختش   برآمد ز کوهسر   تخت   و  بختش   برآمد ز کوهسر   تخت   و  بختش   برآمد ز کوه

    ∗پلنگينه   پوشيد     خود   با    گروهپلنگينه   پوشيد     خود   با    گروهپلنگينه   پوشيد     خود   با    گروهپلنگينه   پوشيد     خود   با    گروه

 را برهم گيومردگيومردگيومردگيومردپس از سی سال فرمانروايی، ديو بچه ی تخت و بخت    
 :  را می ربايدکيانیکيانیکيانیکيانیمی زند و ديهيم پادشاه 

    يکی  بچه بودش  چو  گرگ   سترگيکی  بچه بودش  چو  گرگ   سترگيکی  بچه بودش  چو  گرگ   سترگيکی  بچه بودش  چو  گرگ   سترگ

    دالور    شده   با     سپاه        بزرگدالور    شده   با     سپاه        بزرگدالور    شده   با     سپاه        بزرگدالور    شده   با     سپاه        بزرگ

    سپه   کرد   نزديک   او  راه    جستسپه   کرد   نزديک   او  راه    جستسپه   کرد   نزديک   او  راه    جستسپه   کرد   نزديک   او  راه    جست

    ∗∗همی تخت و ديهيم کی شاه جستهمی تخت و ديهيم کی شاه جستهمی تخت و ديهيم کی شاه جستهمی تخت و ديهيم کی شاه جست

.  به جنگ ديو می رود، ولی از پا در می آيد               گيومردگيومردگيومردگيومرد، پسر   سيامکسيامکسيامکسيامک
ديو .  ی شود  بر ديو می تازد و پيروز م       گيومردگيومردگيومردگيومرد با   سيامکسيامکسيامکسيامک پسر   هوشنگهوشنگهوشنگهوشنگ

 پادشاه می شود و چهل      هوشنگهوشنگهوشنگهوشنگ.   مي ميرد  گيومردگيومردگيومردگيومردکشته می شود و     
 .سال فرمان می راند

    

        ۴    شاهنامه برگه    ∗

        ۵    شاهنامه برگه    ∗∗

  زهاک۲۹



 : در دادگری و آبادانی کردن کشور نامور می گرددهوشنگهوشنگهوشنگهوشنگ

    وزان پس جهان يکسر آباد کردوزان پس جهان يکسر آباد کردوزان پس جهان يکسر آباد کردوزان پس جهان يکسر آباد کرد

    ∗همی روی گيتی پر از داد کردهمی روی گيتی پر از داد کردهمی روی گيتی پر از داد کردهمی روی گيتی پر از داد کرد

نگ جدا می کند و خود پيشه ی آهنگری بر             آهن را از س     هوشنگهوشنگهوشنگهوشنگ
 : ميگزيند، او کشت و کار را رواج ميدهد و آتش را پديد می آورد

    به سنگ اندر آتش از او شد  پديدبه سنگ اندر آتش از او شد  پديدبه سنگ اندر آتش از او شد  پديدبه سنگ اندر آتش از او شد  پديد

    ∗کزو  روشنی  در  جهان  گستريدکزو  روشنی  در  جهان  گستريدکزو  روشنی  در  جهان  گستريدکزو  روشنی  در  جهان  گستريد

 تهمورستهمورستهمورستهمورس پس از چهل سال پادشاهی، درميگزرد و پسرش            هوشنگهوشنگهوشنگهوشنگ
او .  ی آورد  ريسندگی و بافندگی پديد م       تهمورستهمورستهمورستهمورس.  پادشاه می شود  

 به  جمشيدجمشيدجمشيدجمشيدپس از سی سال فرمانروايی جان می سپارد و پسرش               
 : به مردم نويد ميدهد، کهجمشيدجمشيدجمشيدجمشيد. پادشاهی ميرسد

    بدان   را  ز  بد، دست  کوته  کنمبدان   را  ز  بد، دست  کوته  کنمبدان   را  ز  بد، دست  کوته  کنمبدان   را  ز  بد، دست  کوته  کنم

    ∗∗روان   را  سوی  روشنی  ره کنمروان   را  سوی  روشنی  ره کنمروان   را  سوی  روشنی  ره کنمروان   را  سوی  روشنی  ره کنم

 ميکند و هنر     سوی روشنی ره   سوی روشنی ره   سوی روشنی ره   سوی روشنی ره    به مردم زنهاردار ميماند،         جمشيدجمشيدجمشيدجمشيد
 : می دهدريسندگی و بافندگی را گسترش

    بياموخت شان رشتن  و  تافتنبياموخت شان رشتن  و  تافتنبياموخت شان رشتن  و  تافتنبياموخت شان رشتن  و  تافتن

    ∗∗به  تار  اندرون  پود را  بافتنبه  تار  اندرون  پود را  بافتنبه  تار  اندرون  پود را  بافتنبه  تار  اندرون  پود را  بافتن

    

        ۵    شاهنامه برگه    ∗

         ٧شاهنامه برگه    ∗∗

  زهاک۳۰



 مردم را به انجمن و گروه ها دسته بندی ميکند، او برای                 جمشيدجمشيدجمشيدجمشيد
 می  کاتوزيانکاتوزيانکاتوزيانکاتوزيانپيشه وران انجمنی می سازد، يزدان پرستان را که               

کند و به کوهی گرد می آورد، تا به ديگران          ناميدند، از ديگران جدا مي    
کاری نداشته باشند و به پرستش يزدان خويش بپردازند، گونه ی               

 :جدايی دين از کشورداری

    ز هر پيشه ور انجمن گرد کردز هر پيشه ور انجمن گرد کردز هر پيشه ور انجمن گرد کردز هر پيشه ور انجمن گرد کرد

    بدين اندرون سال پنجاه خوردبدين اندرون سال پنجاه خوردبدين اندرون سال پنجاه خوردبدين اندرون سال پنجاه خورد

    گروهی که کاتوزيان خواني اشگروهی که کاتوزيان خواني اشگروهی که کاتوزيان خواني اشگروهی که کاتوزيان خواني اش

    به  رسم پرستندگان  داني اشبه  رسم پرستندگان  داني اشبه  رسم پرستندگان  داني اشبه  رسم پرستندگان  داني اش

    جدا کرد شان  از  ميان  گروهجدا کرد شان  از  ميان  گروهجدا کرد شان  از  ميان  گروهجدا کرد شان  از  ميان  گروه

    پرستنده  را  جايگه  کرد  کوهپرستنده  را  جايگه  کرد  کوهپرستنده  را  جايگه  کرد  کوهپرستنده  را  جايگه  کرد  کوه

    بدان  تا پرستش  بود کار شانبدان  تا پرستش  بود کار شانبدان  تا پرستش  بود کار شانبدان  تا پرستش  بود کار شان

    ∗نوان پيش روشن جهاندار شاننوان پيش روشن جهاندار شاننوان پيش روشن جهاندار شاننوان پيش روشن جهاندار شان

 ساختن خشت و شيوه کاربرد گچ و سنگ را در می يابد،                 جمشيدجمشيدجمشيدجمشيد
  ): در شيرازجمشيدجمشيدجمشيدجمشيد کاخکاخکاخکاخ((((کشتی می سازد و کاخ آباد ميکند 

    بفرمود     ديوان     نا پاک    رابفرمود     ديوان     نا پاک    رابفرمود     ديوان     نا پاک    رابفرمود     ديوان     نا پاک    را

    به آب  اندر  آميختن   خاک  رابه آب  اندر  آميختن   خاک  رابه آب  اندر  آميختن   خاک  رابه آب  اندر  آميختن   خاک  را

    ر آنچ   از  گل آمد  بشناختندر آنچ   از  گل آمد  بشناختندر آنچ   از  گل آمد  بشناختندر آنچ   از  گل آمد  بشناختندهههه

    ∗سبک  خشت  را کالبد  ساختندسبک  خشت  را کالبد  ساختندسبک  خشت  را کالبد  ساختندسبک  خشت  را کالبد  ساختند

    

         ٧شاهنامه برگه    ∗

  زهاک۳۱



    به سنگ و به گچ ديو ديوار کردبه سنگ و به گچ ديو ديوار کردبه سنگ و به گچ ديو ديوار کردبه سنگ و به گچ ديو ديوار کرد

    نخست از برش هندسی کار کردنخست از برش هندسی کار کردنخست از برش هندسی کار کردنخست از برش هندسی کار کرد

    چو  گرمابه   و  کاخ  های   بلندچو  گرمابه   و  کاخ  های   بلندچو  گرمابه   و  کاخ  های   بلندچو  گرمابه   و  کاخ  های   بلند

    ∗چو  ايوان که  باشد، پناه از گزندچو  ايوان که  باشد، پناه از گزندچو  ايوان که  باشد، پناه از گزندچو  ايوان که  باشد، پناه از گزند

کی را  جمشد گرفتن گالب، کافور و مشک را پديد می آورد، پزش              
 :گسترش می دهد

    دگر  بوی   های   خوش   آورد   بازدگر  بوی   های   خوش   آورد   بازدگر  بوی   های   خوش   آورد   بازدگر  بوی   های   خوش   آورد   باز

    که  دارند   مردم   به   بويش    نيازکه  دارند   مردم   به   بويش    نيازکه  دارند   مردم   به   بويش    نيازکه  دارند   مردم   به   بويش    نياز

    چوبان و چو کافور و چون مشک نابچوبان و چو کافور و چون مشک نابچوبان و چو کافور و چون مشک نابچوبان و چو کافور و چون مشک ناب

    چو  عود و چو عنبر چو روش  گالبچو  عود و چو عنبر چو روش  گالبچو  عود و چو عنبر چو روش  گالبچو  عود و چو عنبر چو روش  گالب

    پزشکی   و   درمان   هر     دردمندپزشکی   و   درمان   هر     دردمندپزشکی   و   درمان   هر     دردمندپزشکی   و   درمان   هر     دردمند

    ∗در    تندرستی     و    راه     گزنددر    تندرستی     و    راه     گزنددر    تندرستی     و    راه     گزنددر    تندرستی     و    راه     گزند

 پس از روزگاری بر     جمشيدجمشيدجمشيدجمشيدکردن،  با اين همه کار و کوشش و آبادانی         
 :خود می نازد و ديگر به پيش پايش نمی نگرد

    همان  کردنی  ها  چو آمد پديدهمان  کردنی  ها  چو آمد پديدهمان  کردنی  ها  چو آمد پديدهمان  کردنی  ها  چو آمد پديد

    به گيتی جز از خويشتن  را نديدبه گيتی جز از خويشتن  را نديدبه گيتی جز از خويشتن  را نديدبه گيتی جز از خويشتن  را نديد

    منی کرد آن شاه يزدان    شناسمنی کرد آن شاه يزدان    شناسمنی کرد آن شاه يزدان    شناسمنی کرد آن شاه يزدان    شناس

    ∗∗ز يزدان بپيچيد و شد  ناسپاسز يزدان بپيچيد و شد  ناسپاسز يزدان بپيچيد و شد  ناسپاسز يزدان بپيچيد و شد  ناسپاس

    

         ٧شاهنامه برگه    ∗

    ٨     شاهنامه برگه    ∗∗

  زهاک۳۲



 

 

 : ودش را يزدان می خواند خجمشيدجمشيدجمشيدجمشيدو هنگامی که 

    گر ايدون که دانيد من کردم اينگر ايدون که دانيد من کردم اينگر ايدون که دانيد من کردم اينگر ايدون که دانيد من کردم اين

    ∗مرا  خواند  بايد    جهان  آفرينمرا  خواند  بايد    جهان  آفرينمرا  خواند  بايد    جهان  آفرينمرا  خواند  بايد    جهان  آفرين

پيروانش دل از او بر مي کَنند و سپاهش پس از بيست و سه سال                   
 :پراکنده می شود

    سه و بيست سال  از در بارگاهسه و بيست سال  از در بارگاهسه و بيست سال  از در بارگاهسه و بيست سال  از در بارگاه

    ∗پراکنده  گشتند  يکسر  سپاهپراکنده  گشتند  يکسر  سپاهپراکنده  گشتند  يکسر  سپاهپراکنده  گشتند  يکسر  سپاه

هر سوی ره می      پراکنده می شود و به          جمشيدجمشيدجمشيدجمشيدهنگاميکه سپاه    
گشايد، آوازه ی پراکندگی و ناخوشنودی به گوش همسايگان می              

 خودش را پادشاه می خواند،        زهاک تازی زهاک تازی زهاک تازی زهاک تازی رسد و چون هم هنگام        
 :بسياری از ناخوشنودان به سوی او ره می گشايند

    سواران   ايران    همه    شاه    جویسواران   ايران    همه    شاه    جویسواران   ايران    همه    شاه    جویسواران   ايران    همه    شاه    جوی

    ∗∗نهادند   يکسر    به    زهاک   روینهادند   يکسر    به    زهاک   روینهادند   يکسر    به    زهاک   روینهادند   يکسر    به    زهاک   روی

    

    

    

        

    

    ٨     برگهشاهنامه     ∗

        ٩    شاهنامه برگه    ∗∗

  زهاک۳۳



  زهاکزهاکزهاکزهاک
    

 .∗ واژه ی اوستايی است و به آرش گَزنده و بدکردار می باشدزهاکزهاکزهاکزهاک

 فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی از بنياد يک پديده ی افسانه ای است، ولی              زهاکزهاکزهاکزهاکاگرچه  
برايش چنان زندگينامه ای می نويسد، که افسانه به يک داستان                

 . راستين دگرگون می شود

  : می آغازدزهاکزهاکزهاکزهاک به رگ و ريشه و زادگاه از بهر اين، فردوسی

    يکی مرد بود  اندر آن  روزگاريکی مرد بود  اندر آن  روزگاريکی مرد بود  اندر آن  روزگاريکی مرد بود  اندر آن  روزگار

    ز  دشت  سواران   نيزه   گزارز  دشت  سواران   نيزه   گزارز  دشت  سواران   نيزه   گزارز  دشت  سواران   نيزه   گزار

    که مرداس  نام  گرانمايه   بودکه مرداس  نام  گرانمايه   بودکه مرداس  نام  گرانمايه   بودکه مرداس  نام  گرانمايه   بود

    به داد و دهش برترين  پايه بودبه داد و دهش برترين  پايه بودبه داد و دهش برترين  پايه بودبه داد و دهش برترين  پايه بود

    مر او  را  ز دوشيدنی   چار پایمر او  را  ز دوشيدنی   چار پایمر او  را  ز دوشيدنی   چار پایمر او  را  ز دوشيدنی   چار پای

 ∗∗ز هر يک هزار آمدندی به جایز هر يک هزار آمدندی به جایز هر يک هزار آمدندی به جایز هر يک هزار آمدندی به جای

چوپانی نيکو نام و     و   تازیتازیتازیتازی سرکرده ی يکی از دودمان های          مرداسمرداسمرداسمرداس
خوب کردار است، که به داد و دهش دست باز دارد و هرکس از او                  

 .بهره می برد

  

    

    ۴٩فرهنگ واژه های اوستا، نسک يکم برگه     ∗

    ٨     شاهنامه برگه    ∗∗

  زهاک۳۴



 وارونه ی پدر، چوپان زاده ی بی مهر، لشکر کش            زهاکزهاکزهاکزهاکمگر پسرش   
 :و ناپاک می باشد

    را يکیرا يکیرا يکیرا يکیپسر  بود مر آن  پاکدين پسر  بود مر آن  پاکدين پسر  بود مر آن  پاکدين پسر  بود مر آن  پاکدين 

    کش  از  مهر  بهره  نبود اندکیکش  از  مهر  بهره  نبود اندکیکش  از  مهر  بهره  نبود اندکیکش  از  مهر  بهره  نبود اندکی

    جهانجوی را   نام   زهاک   بودجهانجوی را   نام   زهاک   بودجهانجوی را   نام   زهاک   بودجهانجوی را   نام   زهاک   بود

    ∗دلير  و  سبکبار  و  ناپاک   بوددلير  و  سبکبار  و  ناپاک   بوددلير  و  سبکبار  و  ناپاک   بوددلير  و  سبکبار  و  ناپاک   بود

ناپاکی و بد سرشتی اين چوپان زاده ی ديو سرشت به جای می                   
 :کشد، که روزی پدر را به چاه می اندازد و گاه پدر را می گيرد

    بر   آن  رای   وارونه   ديو   نژندبر   آن  رای   وارونه   ديو   نژندبر   آن  رای   وارونه   ديو   نژندبر   آن  رای   وارونه   ديو   نژند

      چاهی به ره  بر  بکند  چاهی به ره  بر  بکند  چاهی به ره  بر  بکند  چاهی به ره  بر  بکنديکی  ژرفيکی  ژرفيکی  ژرفيکی  ژرف

    به چاه اندر افتاد و بشکست پستبه چاه اندر افتاد و بشکست پستبه چاه اندر افتاد و بشکست پستبه چاه اندر افتاد و بشکست پست

    شد آن نيکدل مرد يزدان  پرستشد آن نيکدل مرد يزدان  پرستشد آن نيکدل مرد يزدان  پرستشد آن نيکدل مرد يزدان  پرست

    فرومايه       زهاک         بيدادگرفرومايه       زهاک         بيدادگرفرومايه       زهاک         بيدادگرفرومايه       زهاک         بيدادگر

 ∗بدين   چاره   بگرفت   گاه   پدربدين   چاره   بگرفت   گاه   پدربدين   چاره   بگرفت   گاه   پدربدين   چاره   بگرفت   گاه   پدر

، گاه پدر گاه پدر گاه پدر گاه پدر  پس از نيرنگ بازی، سر به نيست کردن پدر و گرفتن             زهاکزهاکزهاکزهاک
 : می شودتازيانتازيانتازيانتازيانساالر و سرلشکر 

    ∗ افسر   تازيان افسر   تازيان افسر   تازيان افسر   تازيانبه سر  بر  نهاد  به سر  بر  نهاد  به سر  بر  نهاد  به سر  بر  نهاد  

 برآن می شود تا لشکری گرد         زهاکزهاکزهاکزهاکپس از گزاشتن گرزن بر سر،         
 بياورد 

    

    ٨     شاهنامه برگه    ∗

  زهاک۳۵



 يا فردوس روی     ايرانايرانايرانايران سوزان به سوی      دشت سواران نيزه گزار    دشت سواران نيزه گزار    دشت سواران نيزه گزار    دشت سواران نيزه گزار    و از   
و چون اين تاخت و تاز به يک لشکر بزرگ             .  زمين آن هنگام بتازد    

 لشکر کشی را بر     زيانزيانزيانزيان و   سودسودسودسودو  نيازمند است، مردم را گرد می آورد         
    :ايشان می بخشد

    ∗بريشان ببخشود سود  و  زيانبريشان ببخشود سود  و  زيانبريشان ببخشود سود  و  زيانبريشان ببخشود سود  و  زيان

و بخشيدن  )  درآمد جنگی مانند زن و زر و زمين          (سودسودسودسودبا بخشيدن   
 لشکر بی سر و پايی می آرايد و به تاخت و            زهاکزهاکزهاکزهاک)  باج و گزيت   (زيانزيانزيانزيان

 می زهاکيانزهاکيانزهاکيانزهاکيان هر دو به سود زيانزيانزيانزيان و  سودسودسودسودو چون بخشدن    .  تاز می آغازد  
د، ايشان چون مور به کشور های همسايه می تازند و خود را به               انجام

 . می رسانندايرانايرانايرانايرانزودی به مرز 

 ايرانايرانايرانايران هم هنگام با ناخشنودی مردم از شاهنشاه           زهاکزهاکزهاکزهاکلشکر کشی   
 از يزدان پرستی به خود پرستی می گرايد و            جمشيدجمشيدجمشيدجمشيد.  آغاز می شود  

 :خودش را يزدان می نامد

    گر ايدون  که دانيد من کردم اينگر ايدون  که دانيد من کردم اينگر ايدون  که دانيد من کردم اينگر ايدون  که دانيد من کردم اين

    ∗را  خواند    بايد   جهان  آفرينرا  خواند    بايد   جهان  آفرينرا  خواند    بايد   جهان  آفرينرا  خواند    بايد   جهان  آفرينمممم

، به ويژه موبدان از شاهنشاه کناره        ايرانايرانايرانايرانمردم يزدان پرست و ديندار       
 :می گيرند

    همه  موبدان   سرفکنده   نگونهمه  موبدان   سرفکنده   نگونهمه  موبدان   سرفکنده   نگونهمه  موبدان   سرفکنده   نگون

    ∗چرا کس نيارست گفتن نه چونچرا کس نيارست گفتن نه چونچرا کس نيارست گفتن نه چونچرا کس نيارست گفتن نه چون

    

    ٨     شاهنامه برگه    ∗

  زهاک۳۶



 

در اين هنگام در گوشه و کنار ايران در برابر شاهنشاه خودپرست،                
 :و خروش آغاز می شودجوش 

    از آن  پس  برآمد  ز  ايران   خروشاز آن  پس  برآمد  ز  ايران   خروشاز آن  پس  برآمد  ز  ايران   خروشاز آن  پس  برآمد  ز  ايران   خروش

    ∗پديد آمد از هر سويی جنگ و جوشپديد آمد از هر سويی جنگ و جوشپديد آمد از هر سويی جنگ و جوشپديد آمد از هر سويی جنگ و جوش

گروهی از مردم، که از شاهنشاه ناخوشنود اند، در برابرش می شورند             
گروه .  و خوشنودان اميدوارانه به نگهداری شاهنشاه بر پا بر می خيزند          

 می يابند، به    ککککزهازهازهازهاناخوشنودان که خوشبختی شان را در زير درفش         
 ره می گشايند و گروه خوشنودان که         سوی دشت سواران نيزه گزار    سوی دشت سواران نيزه گزار    سوی دشت سواران نيزه گزار    سوی دشت سواران نيزه گزار    

 :اميدوار اند، به نگهداری سرزمين خويش بر پا می خيزند

    يکا  يک   از   ايران    برآمد    سپاهيکا  يک   از   ايران    برآمد    سپاهيکا  يک   از   ايران    برآمد    سپاهيکا  يک   از   ايران    برآمد    سپاه

    سوی      تازيان     برگرفتند     راهسوی      تازيان     برگرفتند     راهسوی      تازيان     برگرفتند     راهسوی      تازيان     برگرفتند     راه

    سواران   ايران    همه    شاه  جویسواران   ايران    همه    شاه  جویسواران   ايران    همه    شاه  جویسواران   ايران    همه    شاه  جوی

    هاک    رویهاک    رویهاک    رویهاک    روینهادند    يکسر    به  زنهادند    يکسر    به  زنهادند    يکسر    به  زنهادند    يکسر    به  ز

    به  شاهی   بر  او   آفرين  خواندندبه  شاهی   بر  او   آفرين  خواندندبه  شاهی   بر  او   آفرين  خواندندبه  شاهی   بر  او   آفرين  خواندند

 ∗ورا   شاه   ايران    زمين   خواندندورا   شاه   ايران    زمين   خواندندورا   شاه   ايران    زمين   خواندندورا   شاه   ايران    زمين   خواندند

 ايرانايرانايرانايران مرز   زهاکزهاکزهاکزهاک و ناخوشنودان افزايش می يابد،       تازيانتازيانتازيانتازيانو چون شمار    
 :را به زودی و سادگی درهم می شکند

 

        ٩شاهنامه برگه     ∗

        

  زهاک۳۷



 

    کی   اژدها  فش  بيامد  چو بادکی   اژدها  فش  بيامد  چو بادکی   اژدها  فش  بيامد  چو بادکی   اژدها  فش  بيامد  چو باد

    ∗اج بر سر  نهاداج بر سر  نهاداج بر سر  نهاداج بر سر  نهادبه  ايران  زمين تبه  ايران  زمين تبه  ايران  زمين تبه  ايران  زمين ت

 : می تازدشيرازشيرازشيرازشيراز با لشکری از تازيان و ايرانيان به زهاکزهاکزهاکزهاک

    از  ايران   و  از  تازيان  لشکریاز  ايران   و  از  تازيان  لشکریاز  ايران   و  از  تازيان  لشکریاز  ايران   و  از  تازيان  لشکری

    گزين  کرد  گردان هر  کشوریگزين  کرد  گردان هر  کشوریگزين  کرد  گردان هر  کشوریگزين  کرد  گردان هر  کشوری

    سوی  تخت جمشيد بنهاد رویسوی  تخت جمشيد بنهاد رویسوی  تخت جمشيد بنهاد رویسوی  تخت جمشيد بنهاد روی

    ∗چو انگشتری  کرد گيتی بر اویچو انگشتری  کرد گيتی بر اویچو انگشتری  کرد گيتی بر اویچو انگشتری  کرد گيتی بر اوی

 تازی در برابرش می بيند، می        - لشکر ايرانی    ايرانايرانايرانايرانو چون شاهنشاه    
 : رها می کندزهاکزهاکزهاکزهاکو کاله را به گريزد و تخت 

    برفت  و بدو  داد  تخت  و  کالهبرفت  و بدو  داد  تخت  و  کالهبرفت  و بدو  داد  تخت  و  کالهبرفت  و بدو  داد  تخت  و  کاله

    بزرگی  و ديهم  و تخت   و کالهبزرگی  و ديهم  و تخت   و کالهبزرگی  و ديهم  و تخت   و کالهبزرگی  و ديهم  و تخت   و کاله

    نهان گشت و گيتی برو شد سياهنهان گشت و گيتی برو شد سياهنهان گشت و گيتی برو شد سياهنهان گشت و گيتی برو شد سياه

    ∗سپردش  به  زهاک  تخت و کالهسپردش  به  زهاک  تخت و کالهسپردش  به  زهاک  تخت و کالهسپردش  به  زهاک  تخت و کاله

 بر ايران می تازد، شاهنشاه به       **از آن جايي که دشمن از سوی خاور       
 . شود پنهان می چينچينچينچينسوی خورآبان ره می گشايد و در مرز 

 را به چنگ می آورد و     ، شاهنشاه ايرانزهاکزهاکزهاکزهاکپس از سالی چند 

 

 

    

        ٩شاهنامه برگه     ∗

    جنوب= شمال و نيمروز= شرق، باختر= غرب، خورآبان= خاور∗∗

  زهاک۳۸



 

 :برای هميشه به زندگی و شاهنشاهی اش پايان می بخشيد

    چو سد سالش اندر جهان کس نديدچو سد سالش اندر جهان کس نديدچو سد سالش اندر جهان کس نديدچو سد سالش اندر جهان کس نديد

     ناپديد ناپديد ناپديد ناپديدبر او   نام    شاهی   و   او  بر او   نام    شاهی   و   او  بر او   نام    شاهی   و   او  بر او   نام    شاهی   و   او  

    سدم سال  روزی به   دريای  چينسدم سال  روزی به   دريای  چينسدم سال  روزی به   دريای  چينسدم سال  روزی به   دريای  چين

    پديد   آمد  آن   شاه    ناپاک دينپديد   آمد  آن   شاه    ناپاک دينپديد   آمد  آن   شاه    ناپاک دينپديد   آمد  آن   شاه    ناپاک دين

    به   اره   مر  او  را  به  دو نيم کردبه   اره   مر  او  را  به  دو نيم کردبه   اره   مر  او  را  به  دو نيم کردبه   اره   مر  او  را  به  دو نيم کرد

    ∗جهان را  از او پاک و  بی بيم کردجهان را  از او پاک و  بی بيم کردجهان را  از او پاک و  بی بيم کردجهان را  از او پاک و  بی بيم کرد

 را به بيگانه و پايان        ايرانیايرانیايرانیايرانی پيوستن سربازان     فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیهنگامي که    
ز دنباله   می بيند، برای دمی دست ا      ناپاکدينیناپاکدينیناپاکدينیناپاکدينیشاهنشاهی را به دست     

 :دادن داستان بر ميدارد و می گويد

    چنين   است    کيهان    ناپايدارچنين   است    کيهان    ناپايدارچنين   است    کيهان    ناپايدارچنين   است    کيهان    ناپايدار

    ∗تو در وی به جز تخم نيکی  مکارتو در وی به جز تخم نيکی  مکارتو در وی به جز تخم نيکی  مکارتو در وی به جز تخم نيکی  مکار

 توان فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی به اوج می رسد، زهاک تازیزهاک تازیزهاک تازیزهاک تازیو چون بدکرداری و زشتی 
 :از دست ميدهد و فرياد بر می آورد که

    دلم سير شد زين سرای سپنجدلم سير شد زين سرای سپنجدلم سير شد زين سرای سپنجدلم سير شد زين سرای سپنج

    ∗خدايا  مرا  زود  برهان  ز  رنجخدايا  مرا  زود  برهان  ز  رنجخدايا  مرا  زود  برهان  ز  رنجخدايا  مرا  زود  برهان  ز  رنج

  در تختزهاکزهاکزهاکزهاک پس از درنگی، با آه و افسوس به شهرياری فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی

  

 

        ٩شاهنامه برگه     ∗

  زهاک۳۹



    

 :  می نگردجمشيدجمشيدجمشيدجمشيد

    چو زهاک بر تخت شد شهريارچو زهاک بر تخت شد شهريارچو زهاک بر تخت شد شهريارچو زهاک بر تخت شد شهريار

    ∗بر او ساليان  انجمن  شد هزاربر او ساليان  انجمن  شد هزاربر او ساليان  انجمن  شد هزاربر او ساليان  انجمن  شد هزار

 را می بيند، می خشمد و زهاکزهاکزهاکزهاک نو آيينآيينآيينآيينآوردن  فردوسی  فردوسی  فردوسی  فردوسی و آنگاه که
 :فرياد بر می آورد که

       فرزانگان   فرزانگان   فرزانگان   فرزانگاننهان  گشت  آيين نهان  گشت  آيين نهان  گشت  آيين نهان  گشت  آيين 

    ∗پراکنده   شد   کام  ديوانگانپراکنده   شد   کام  ديوانگانپراکنده   شد   کام  ديوانگانپراکنده   شد   کام  ديوانگان

 هنرهنرهنرهنر می شود،      آيين فرزانگان آيين فرزانگان آيين فرزانگان آيين فرزانگان  جايگزين    کام ديوانگان کام ديوانگان کام ديوانگان کام ديوانگان هنگاميکه  
 جای آن را می گيرد      جادوجادوجادوجادوارزشش را از دست می دهد، افسونگری و         

 : جانشين راستی می شودگزندگزندگزندگزندو 

    هنر خوار شد، جادويی ارجمندهنر خوار شد، جادويی ارجمندهنر خوار شد، جادويی ارجمندهنر خوار شد، جادويی ارجمند

    ∗نهان  راستی،     آشکارا   گزندنهان  راستی،     آشکارا   گزندنهان  راستی،     آشکارا   گزندنهان  راستی،     آشکارا   گزند

 بسنده نمی کند،    ايرانايرانايرانايران زر و سيم و سرزمين شاهنشاه         به ناپاکناپاکناپاکناپاک  زهاکزهاکزهاکزهاک
او از بهر فرونشاندن خواهش دورنی اش، بر خوبرويان پاکيزه ی                 

 :خاندان شاهنشاهی دست می درازد

    دو پاکيزه از خانه ی جمشيددو پاکيزه از خانه ی جمشيددو پاکيزه از خانه ی جمشيددو پاکيزه از خانه ی جمشيد

    ∗برون  آوريدند  لرزان  چو بيدبرون  آوريدند  لرزان  چو بيدبرون  آوريدند  لرزان  چو بيدبرون  آوريدند  لرزان  چو بيد

    

    

        ٩شاهنامه برگه     ∗

  زهاک۴۰



    ز پوشيده رويان يکی شهر نازز پوشيده رويان يکی شهر نازز پوشيده رويان يکی شهر نازز پوشيده رويان يکی شهر ناز

    ويی  به  نام   ارنوازويی  به  نام   ارنوازويی  به  نام   ارنوازويی  به  نام   ارنوازدگر  ماهردگر  ماهردگر  ماهردگر  ماهر

    به  ايوان  زهاک  بردند  شانبه  ايوان  زهاک  بردند  شانبه  ايوان  زهاک  بردند  شانبه  ايوان  زهاک  بردند  شان

 ∗بدان   اژدهافش  سپردندشانبدان   اژدهافش  سپردندشانبدان   اژدهافش  سپردندشانبدان   اژدهافش  سپردندشان

 همخوابه می شود و ايشان را هم جمشيدجمشيدجمشيدجمشيد بد سرشت، با بانوان زهاکزهاکزهاکزهاک
 :وادار به بد سرشتی می کند

    بپرود شان   از   ره    بدخويیبپرود شان   از   ره    بدخويیبپرود شان   از   ره    بدخويیبپرود شان   از   ره    بدخويی

 ∗بياموخت شان تنبل و جادويیبياموخت شان تنبل و جادويیبياموخت شان تنبل و جادويیبياموخت شان تنبل و جادويی

شب دوشيزه ای از      هر    شهربانشهربانشهربانشهربان،  هزارو يک شب   هزارو يک شب   هزارو يک شب   هزارو يک شب   در داستان های     
شهروندانش را در بر می کشد و بامدادان او را به کشتارگاه می                    

 بد سرشت، که خود بيگانه ای بيش نيست،              زهاکزهاکزهاکزهاکفرستد، ولی    
 را سر می     پهلوان  پهلوان  پهلوان  پهلوان های تخمه    تخمه    تخمه    تخمه   دوشيزگان بی شماری در بر می کشد و       

 پيروز و پايدار    ايرانايرانايرانايرانزد و از بهر آنکه در تاخت و تازش در سرزمين              
 های انديشمند    مغز  مغز  مغز  مغز  بپزيرد، برآن می شود تا      درماندرماندرماندرمانردش  بماند و د  

 :ايرانی را به دست خويش نابود کند

    چنان بد که هر شب دو مرد جوانچنان بد که هر شب دو مرد جوانچنان بد که هر شب دو مرد جوانچنان بد که هر شب دو مرد جوان

    چه کهتر   چه  از تخمه ی پهلوانچه کهتر   چه  از تخمه ی پهلوانچه کهتر   چه  از تخمه ی پهلوانچه کهتر   چه  از تخمه ی پهلوان

    بکشتی   و   مغزش  برون    آختیبکشتی   و   مغزش  برون    آختیبکشتی   و   مغزش  برون    آختیبکشتی   و   مغزش  برون    آختی

 ∗مر  آن   اژدها   را  خورش ساختیمر  آن   اژدها   را  خورش ساختیمر  آن   اژدها   را  خورش ساختیمر  آن   اژدها   را  خورش ساختی

    

        ٩شاهنامه برگه     ∗

  زهاک۴۱



جوش و خروش   .   همانند می سازد   اژدهااژدهااژدهااژدهاه  را ب  زهاک    زهاک    زهاک    زهاک   سرشتفردوسی  فردوسی  فردوسی  فردوسی  
 مغز تخمه ی پهلوان   مغز تخمه ی پهلوان   مغز تخمه ی پهلوان   مغز تخمه ی پهلوان    هنگامی آرامش پيدا می کند، که         زهاکزهاکزهاکزهاکدرونی  

 به راستی مار مغز خواری مي داشت، در             زهاکزهاکزهاکزهاکاگر  .  را نابود کند   
 ايرانايرانايرانايرانگرداگردش سياهی لشکر بسيار بود، او نيازی نداشت که به                

د، چنانکه  لشکر بکشد و مغز انديشمندان جوان ايرانی را درآور               
 : می ايستد، می گويدزهاکزهاکزهاکزهاکدر برابر کاوه آهنگر کاوه آهنگر کاوه آهنگر کاوه آهنگر هنگامی 

    ستم   گر   نداری  تو  بر من رواستم   گر   نداری  تو  بر من رواستم   گر   نداری  تو  بر من رواستم   گر   نداری  تو  بر من روا

    ∗به  فرزند  من  دست  بردن  چرابه  فرزند  من  دست  بردن  چرابه  فرزند  من  دست  بردن  چرابه  فرزند  من  دست  بردن  چرا

 بد سرشت، در کنار ربودن پاکدامنی از دوشيزگان و درآوردن             زهاکزهاکزهاکزهاک
 بي باکانه می کُشد، بی پروا تاراج مي کند و            ايرانی،ايرانی،ايرانی،ايرانی، انديشمندان   مغزمغزمغزمغز

 : به آتش مي کشداژدها فش

    ندانست  خود  جز   بد    آموختنندانست  خود  جز   بد    آموختنندانست  خود  جز   بد    آموختنندانست  خود  جز   بد    آموختن

    ∗∗جز  از  غارت و کشتن و سوختنجز  از  غارت و کشتن و سوختنجز  از  غارت و کشتن و سوختنجز  از  غارت و کشتن و سوختن

 فردوس روی زمين  فردوس روی زمين  فردوس روی زمين  فردوس روی زمين   يا   ايرانايرانايرانايرانناگزير، هر بيگانه ای که به سرزمين           
 بوده است، چنانکه در      زهاک تازی زهاک تازی زهاک تازی زهاک تازی تاخته است، کُنشش مانندکنش      

سرگزشت سرزمين ايران آمده است، تورانيان، روميان و يونانيان هم           
غارت و سوختن و    غارت و سوختن و    غارت و سوختن و    غارت و سوختن و     نداشتند و هيچگاه از       تازیتازیتازیتازی  زهاکزهاکزهاکزهاککمی از   دست  
 . دريغ نکرده اندکشتنکشتنکشتنکشتن

 

         ١١شاهنامه برگه     ∗

        ٩شاهنامه برگه     ∗∗

  زهاک۴۲



 به استخوان ايرانی ها می رسد، ايشان         زهاکزهاکزهاکزهاکباری، هنگامي که کارد     
.  می ايستند و دست به خيزش و جنبش می زنند              زهاکزهاکزهاکزهاکدر برابر   

 : می خروشدزهاکزهاکزهاکزهاکنزده سالگی بر  در شافريدون پهلوانفريدون پهلوانفريدون پهلوانفريدون پهلوان

    چو بگزشت بر آفريدون دو هشتچو بگزشت بر آفريدون دو هشتچو بگزشت بر آفريدون دو هشتچو بگزشت بر آفريدون دو هشت

    ∗ز البرز  کوه  اندر  آمد به  دشتز البرز  کوه  اندر  آمد به  دشتز البرز  کوه  اندر  آمد به  دشتز البرز  کوه  اندر  آمد به  دشت

 پيشبند آهنگری اش را بر می افرازد و در پيشاپيش مردم            کاوه آهنگر کاوه آهنگر کاوه آهنگر کاوه آهنگر 
 : می پيونددفريدونفريدونفريدونفريدونبه راه می افتد و به جنبش 

    همی بر خروشيد  و فرياد  خواندهمی بر خروشيد  و فرياد  خواندهمی بر خروشيد  و فرياد  خواندهمی بر خروشيد  و فرياد  خواند

    جهان را سراسر  سوی  داد خواندجهان را سراسر  سوی  داد خواندجهان را سراسر  سوی  داد خواندجهان را سراسر  سوی  داد خواند

     آن  چرم  کآهنگران پشت پای آن  چرم  کآهنگران پشت پای آن  چرم  کآهنگران پشت پای آن  چرم  کآهنگران پشت پایازازازاز

    بپوشند     هنگام     زخم   درایبپوشند     هنگام     زخم   درایبپوشند     هنگام     زخم   درایبپوشند     هنگام     زخم   درای

    همان   کاوه  آن  بر سر نيزه کردهمان   کاوه  آن  بر سر نيزه کردهمان   کاوه  آن  بر سر نيزه کردهمان   کاوه  آن  بر سر نيزه کرد

    همانگه   ز  بازار    برخاست  گردهمانگه   ز  بازار    برخاست  گردهمانگه   ز  بازار    برخاست  گردهمانگه   ز  بازار    برخاست  گرد

    خروشان همی رفت نيزه به  دستخروشان همی رفت نيزه به  دستخروشان همی رفت نيزه به  دستخروشان همی رفت نيزه به  دست

    که  ای  نامداران  يزدان    پرستکه  ای  نامداران  يزدان    پرستکه  ای  نامداران  يزدان    پرستکه  ای  نامداران  يزدان    پرست

    کسی  کو   هوای   فريدون   کندکسی  کو   هوای   فريدون   کندکسی  کو   هوای   فريدون   کندکسی  کو   هوای   فريدون   کند

    ∗∗سر  از   بند   زهاک  بيرون  کندسر  از   بند   زهاک  بيرون  کندسر  از   بند   زهاک  بيرون  کندسر  از   بند   زهاک  بيرون  کند

  به يک جنبش کاوه آهنگرکاوه آهنگرکاوه آهنگرکاوه آهنگر با پشتيبانی فريدونفريدونفريدونفريدونخيزش سرانجام 

 

     ١١شاهنامه برگه     ∗

        ١٢شاهنامه برگه     ∗∗

  زهاک۴۳



 : فرياد بر می آوردفريدونفريدونفريدونفريدون. آزاديخواهی دگرگون می شود

    که گر  اژدها را کنم زير  خاککه گر  اژدها را کنم زير  خاککه گر  اژدها را کنم زير  خاککه گر  اژدها را کنم زير  خاک

    ∗بشويم شما را سر از گرد  پاکبشويم شما را سر از گرد  پاکبشويم شما را سر از گرد  پاکبشويم شما را سر از گرد  پاک

 :و چون آوازه ی جنبش به گوش آتش پرستان می رسد

      برآمد   ز   آتشکده  برآمد   ز   آتشکده  برآمد   ز   آتشکده  برآمد   ز   آتشکدهخروشی خروشی خروشی خروشی 

    که بر تخت اگر شاه باشد ددهکه بر تخت اگر شاه باشد ددهکه بر تخت اگر شاه باشد ددهکه بر تخت اگر شاه باشد دده

    نخواهيم    برگاه   زهاک    رانخواهيم    برگاه   زهاک    رانخواهيم    برگاه   زهاک    رانخواهيم    برگاه   زهاک    را

    ∗∗∗مر   آن  اژدها  دوش ناپاک رامر   آن  اژدها  دوش ناپاک رامر   آن  اژدها  دوش ناپاک رامر   آن  اژدها  دوش ناپاک را

 : می تازندزهاکزهاکزهاکزهاکسرانجام آزاديخواهان به سوی بارگاه 

    رسيدند       بر      تازيان     نوندرسيدند       بر      تازيان     نوندرسيدند       بر      تازيان     نوندرسيدند       بر      تازيان     نوند

    ∗∗به جايی که يزدان پرستان بدندبه جايی که يزدان پرستان بدندبه جايی که يزدان پرستان بدندبه جايی که يزدان پرستان بدند

 او را روی هيونی می بندند و به            را دستگير می کنند،     زهاکزهاکزهاکزهاکايشان  
 : می کشاننددماونددماونددماونددماوندکوه 

    ببردند   زهاک   را بسته   خوارببردند   زهاک   را بسته   خوارببردند   زهاک   را بسته   خوارببردند   زهاک   را بسته   خوار

    به پشت   هيونی  برافکنده    زاربه پشت   هيونی  برافکنده    زاربه پشت   هيونی  برافکنده    زاربه پشت   هيونی  برافکنده    زار

    بياورد   زهاک   را   چون     نوندبياورد   زهاک   را   چون     نوندبياورد   زهاک   را   چون     نوندبياورد   زهاک   را   چون     نوند

    ∗∗∗به کوه دماوند و کردش به  بندبه کوه دماوند و کردش به  بندبه کوه دماوند و کردش به  بندبه کوه دماوند و کردش به  بند

    

    

        ١٢شاهنامه برگه     ∗

    ١٣شاهنامه برگه     ∗∗

    ١۴شاهنامه برگه     ∗∗∗

  زهاک۴۴



        او  بدينگونه   آويخته    او  بدينگونه   آويخته    او  بدينگونه   آويخته    او  بدينگونه   آويختهبماندبماندبماندبماند

    ∗وزو  خون دل بر  زمين ريختهوزو  خون دل بر  زمين ريختهوزو  خون دل بر  زمين ريختهوزو  خون دل بر  زمين ريخته

 به دار می    دماونددماونددماونددماوند ساالر بدبختی را از پا درميآورد و در کوه             فريدونفريدونفريدونفريدون
او با اين کارش نخست بدی و اندوه را از ميان بر مي دارد،                  .  آويزد

 مي گيرد، سه ديگر سرزمينش را از         زهاکزهاکزهاکزهاکدوديگر کين پدرش را از       
 : گيرددست نابخردان پس مي

    فريدون  ز کاری  که  کرد  ايزدیفريدون  ز کاری  که  کرد  ايزدیفريدون  ز کاری  که  کرد  ايزدیفريدون  ز کاری  که  کرد  ايزدی

    نخستين جهان را  بشست  از بدینخستين جهان را  بشست  از بدینخستين جهان را  بشست  از بدینخستين جهان را  بشست  از بدی

    دوديگر که  کين   پدر   بازخواستدوديگر که  کين   پدر   بازخواستدوديگر که  کين   پدر   بازخواستدوديگر که  کين   پدر   بازخواست

    جهان ويژه  بر خويشتن کرد  راستجهان ويژه  بر خويشتن کرد  راستجهان ويژه  بر خويشتن کرد  راستجهان ويژه  بر خويشتن کرد  راست

    سه ديگر   که  گيتی  ز   نا بخردانسه ديگر   که  گيتی  ز   نا بخردانسه ديگر   که  گيتی  ز   نا بخردانسه ديگر   که  گيتی  ز   نا بخردان

    ∗بپالود  و    بستد  ز   دست   بدانبپالود  و    بستد  ز   دست   بدانبپالود  و    بستد  ز   دست   بدانبپالود  و    بستد  ز   دست   بدان

    

    

    

    

    

    

    

    

     ١۵شاهنامه برگه     ∗

        

  زهاک۴۵



  زهاک و تازيان
    جمجمجمجم        وووو        زهاکزهاکزهاکزهاک        وووو        آفريدونآفريدونآفريدونآفريدون            کجاکجاکجاکجا

    ∗عجمعجمعجمعجم                خسروانخسروانخسروانخسروان                عربعربعربعرب        مهانمهانمهانمهان

 
چنانکه در آغاز نسک ياد آور شدم، اين نوشته به دين و باور کسی                 

سخن بر سر فرهنگ بهره کشی است که از آن در                 .  کاری ندارد 
 . ياد شده استشاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهسرگزشت ايران و 

 سرزمين   آمده است، که ايرانی ها به      ايرانايرانايرانايراندر سرگزشت های جهان و      
های بسياری لشکر کشيده اند و سرزمين شان هم ميدان لشکر کشی            

آنچه شگفت انگيز به ديده مي خورد و          .  مردمان بسياری بوده است   
 وابسته  فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی  زهاکزهاکزهاکزهاکخرد را موشکاف می سازد، اين است که چرا           

 لشکر  ايرانايرانايرانايران که به راستی به      تورانتورانتورانتوران و   يونانيونانيونانيونان،  رومرومرومروم،  چينچينچينچينبه دودمان های    
 را به خاک و خون کشيده اند، نيست؟           ايرانايرانايرانايرانسرزمين  کشيده اند و    

 سکندرسکندرسکندرسکندر،  هرکُلهرکُلهرکُلهرکُل يا زاده ی     تورانیتورانیتورانیتورانی است و نه     تازیتازیتازیتازی  زهاک فردوسی، زهاک فردوسی، زهاک فردوسی، زهاک فردوسی، چرا  
  هيچگاه در لشکرکشیيونانيانيونانيانيونانيانيونانيان  و  روميانروميانروميانروميان  ،تورانيانتورانيانتورانيانتورانيان؟ با آنکه چنگيزچنگيزچنگيزچنگيزو يا 

 .نده انکرد دريغ کشتنکشتنکشتنکشتن    وووو    سوختنسوختنسوختنسوختن    وووو    غارتغارتغارتغارت از

    

  ۵۴۴    شاهنامه برگه    ∗

        

  زهاک۴۶

 
 



 
 هزار سال فرمان ميراند، آشکار       زهاکزهاکزهاکزهاک که گويا    فردوسی،فردوسی،فردوسی،فردوسی،  آيا گفته ی  

شدن نگر و ديدگاهش است، که پس از هزار سال مردم آگاه می                  
 است، که   زهاکزهاکزهاکزهاکپديده ی تازی و تازی همان                 يکزهاک  زهاک  زهاک  زهاک  شوند که   

 :بايد از آن پديده ی مار به دوش مغزخوار دوری جست؟
  چو زهاک بر تخت شد شهريارچو زهاک بر تخت شد شهريارچو زهاک بر تخت شد شهريارچو زهاک بر تخت شد شهريار

  ∗هزارهزارهزارهزار    بر  او  ساليان انجمن شدبر  او  ساليان انجمن شدبر  او  ساليان انجمن شدبر  او  ساليان انجمن شد

 يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم  و شاهنشاهی      جمشيدجمشيدجمشيدجمشيدباری، در بخش فرمانروايی        
همگونی ها و پيوند های جدا ناپزيری نهفته است، که بدبختانه تا                

 .اکنون پوشيده مانده است
، دو شاهنشاه بخت برگشته ای اند که به تخت يزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سوم و جمشيدجمشيدجمشيدجمشيد

ه کاليزدگرد  يزدگرد  يزدگرد  يزدگرد  نشستن هر دو با چنان شادمانی آغاز می شود، که                
 : می داندنوشيرواننوشيرواننوشيرواننوشيروانبزرگی به سر می نهد و خودش را فرزند پاک 

  چو بر خسروی تخت بنشست شادچو بر خسروی تخت بنشست شادچو بر خسروی تخت بنشست شادچو بر خسروی تخت بنشست شاد

  کاله  بزرگی     به   سر  بر   نهادکاله  بزرگی     به   سر  بر   نهادکاله  بزرگی     به   سر  بر   نهادکاله  بزرگی     به   سر  بر   نهاد

  چنين  گفت  کز  دور  چرخ روانچنين  گفت  کز  دور  چرخ روانچنين  گفت  کز  دور  چرخ روانچنين  گفت  کز  دور  چرخ روان

  ∗∗منم    پاکفرزند       نوشيروانمنم    پاکفرزند       نوشيروانمنم    پاکفرزند       نوشيروانمنم    پاکفرزند       نوشيروان

    

    

        ٩شاهنامه برگه     ∗

    ۵١٩شاهنامه برگه     ∗∗

  زهاک۴۷



 : تخت می نشيند و مي گويد با شکوه يزدانی برجمشيدجمشيدجمشيدجمشيدو 
  منم گفت  با  فره ی  ايزدیمنم گفت  با  فره ی  ايزدیمنم گفت  با  فره ی  ايزدیمنم گفت  با  فره ی  ايزدی

  ∗همم شهرياری و هم موبدیهمم شهرياری و هم موبدیهمم شهرياری و هم موبدیهمم شهرياری و هم موبدی

ولی پادشاهی شان به چنان بدبختی يی می انجامد، که هر دو                   
فرسنگ های بسياری را بی يار و فريادرس می گريزند و دشمن تا دم              

 زهاک بن مرداسزهاک بن مرداسزهاک بن مرداسزهاک بن مرداسبه دنبال يکی    .  ريختن خون، در پشت شان می تازد      
زهاک بن  زهاک بن  زهاک بن  زهاک بن  چون  . ( دنبال ميکند  زهاک بن قيس  زهاک بن قيس  زهاک بن قيس  زهاک بن قيس   ديگری را    می تازد و  

 بن قيس بن قيس بن قيس بن قيس   زهاکزهاکزهاکزهاک يا    احنفاحنفاحنفاحنف)   نامدار شد   احنفاحنفاحنفاحنف شل بود، به        قيسقيسقيسقيس
 از شهری به شهری تا         يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم سرلشکری بود، که به پشت         

او شهر های اسفهان، هرات، مرو و بلخ را زير فرمانش            .   تاخت مرورودمرورودمرورودمرورود
 .∗∗ن شد تاخت و در آنجا جايگزيمرورودمرورودمرورودمرورودآورد و سپس به 

 : گريختچينچينچينچين واگزاشت و به سوی  تازيان تازيان تازيان تازيان کاله و تخت را بهجمشيدجمشيدجمشيدجمشيد

    برفت  و  بدو  داد  تخت  و  کالهبرفت  و  بدو  داد  تخت  و  کالهبرفت  و  بدو  داد  تخت  و  کالهبرفت  و  بدو  داد  تخت  و  کاله

    بزرگی  و  ديهيم  و تخت   و کالهبزرگی  و  ديهيم  و تخت   و کالهبزرگی  و  ديهيم  و تخت   و کالهبزرگی  و  ديهيم  و تخت   و کاله

    نهان  گشت  و گيتی برو شد سياهنهان  گشت  و گيتی برو شد سياهنهان  گشت  و گيتی برو شد سياهنهان  گشت  و گيتی برو شد سياه

 ∗∗∗سپردش به زهاک تخت و کالهسپردش به زهاک تخت و کالهسپردش به زهاک تخت و کالهسپردش به زهاک تخت و کاله

    

        ٧شاهنامه برگه     ∗

     تارنمای اعالم    ∗∗

        ٩شاهنامه برگه     ∗∗∗

  زهاک۴۸



 ره  چينچينچينچين گزارد و به سوی      تازيانتازيانتازيانتازيان هم کاله و تخت را به         دگرد سوم دگرد سوم دگرد سوم دگرد سوم يزيزيزيز
 :گشود

    کنون داغ دل پيش خاقان  شویکنون داغ دل پيش خاقان  شویکنون داغ دل پيش خاقان  شویکنون داغ دل پيش خاقان  شوی

    ∗از ايران  سوی  مرز توران شویاز ايران  سوی  مرز توران شویاز ايران  سوی  مرز توران شویاز ايران  سوی  مرز توران شوی

 از هردو شاهنشاه    ايرانايرانايرانايرانهمگونی ديگر در اينجا نهفته است، که مردم          
  ::::جمشيدجمشيدجمشيدجمشيددر زمان . دوری مي جويند و پيمان می شکنند

    ∗∗مد   سپاهمد   سپاهمد   سپاهمد   سپاهيکا  يک   از  ايران   برآيکا  يک   از  ايران   برآيکا  يک   از  ايران   برآيکا  يک   از  ايران   برآ

    سوی      تازيان     برگرفتند     راهسوی      تازيان     برگرفتند     راهسوی      تازيان     برگرفتند     راهسوی      تازيان     برگرفتند     راه

    : يزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سومدر زمان 

    نگون  سار  شد  تخت  ساسانياننگون  سار  شد  تخت  ساسانياننگون  سار  شد  تخت  ساسانياننگون  سار  شد  تخت  ساسانيان

    ∗∗∗از  آن  زشت کردار   ايرانياناز  آن  زشت کردار   ايرانياناز  آن  زشت کردار   ايرانياناز  آن  زشت کردار   ايرانيان

 می گريزند، خون هر دو شاهنشاه در          چينچينچينچينو چون هر دو به سوی         
، که به نگر    رود چين رود چين رود چين رود چين  و   مرورودمرورودمرورودمرورودکنار رود خانه روان می شود، در کنار         

 !  باشدمرورودمرورودمرورودمرورود هم بايد من همان

 :  پس از ساليانی از پهلو دونيم می شودجمشيدجمشيدجمشيدجمشيد

    سدم سال روزی به   دريايی   چينسدم سال روزی به   دريايی   چينسدم سال روزی به   دريايی   چينسدم سال روزی به   دريايی   چين

    ∗∗پديد   آمد  آن  شاه  ناپاک دينپديد   آمد  آن  شاه  ناپاک دينپديد   آمد  آن  شاه  ناپاک دينپديد   آمد  آن  شاه  ناپاک دين

    

    ۵٢٢شاهنامه برگه     ∗

        ٩شاهنامه برگه     ∗∗

    ۵١٩شاهنامه برگه     ∗∗∗

        

  زهاک۴۹



    به   اره   مر  او  را  به  دو نيم  کردبه   اره   مر  او  را  به  دو نيم  کردبه   اره   مر  او  را  به  دو نيم  کردبه   اره   مر  او  را  به  دو نيم  کرد

 ∗∗اک و  بی بيم کرداک و  بی بيم کرداک و  بی بيم کرداک و  بی بيم کردجهان را  از او پجهان را  از او پجهان را  از او پجهان را  از او پ

 : هم پس از چند سالی به پهلو تيغ مي خورديزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سوم

    يکی  دشنه  زد   بر  تهيگاه    شاهيکی  دشنه  زد   بر  تهيگاه    شاهيکی  دشنه  زد   بر  تهيگاه    شاهيکی  دشنه  زد   بر  تهيگاه    شاه

    ∗رها  شد به  زخم  اندر  از شاه  آهرها  شد به  زخم  اندر  از شاه  آهرها  شد به  زخم  اندر  از شاه  آهرها  شد به  زخم  اندر  از شاه  آه

 : کشته می شود، آيين فرزانگان ناپديد می شودجمشيدجمشيدجمشيدجمشيدهنگامی 
    نهان  گشت   آيين    فرزانگاننهان  گشت   آيين    فرزانگاننهان  گشت   آيين    فرزانگاننهان  گشت   آيين    فرزانگان

    ∗∗پراکنده  شد  کام  ديوانگانپراکنده  شد  کام  ديوانگانپراکنده  شد  کام  ديوانگانپراکنده  شد  کام  ديوانگان

 کشته می شود، آيين مهر از ميان آزادگان گم           يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم نی  و زما 
    :می شود

    دگر گونه شد چرخ گردون به چهردگر گونه شد چرخ گردون به چهردگر گونه شد چرخ گردون به چهردگر گونه شد چرخ گردون به چهر

    ∗∗∗از  آزادگان  پاک،   ببريد مهراز  آزادگان  پاک،   ببريد مهراز  آزادگان  پاک،   ببريد مهراز  آزادگان  پاک،   ببريد مهر

، دانش و هنر ارزشش را از دست مي دهد و دروغ               جمشيدجمشيدجمشيدجمشيدپس از   
 :جای راستکاری را مي گيرد

    هنر خوار شد، جادويی ارجمندهنر خوار شد، جادويی ارجمندهنر خوار شد، جادويی ارجمندهنر خوار شد، جادويی ارجمند

    ∗∗زندزندزندزندنهان  راستی،   آشکارا   گنهان  راستی،   آشکارا   گنهان  راستی،   آشکارا   گنهان  راستی،   آشکارا   گ

    

    

    ۵٢۵شاهنامه برگه     ∗

        ٩شاهنامه برگه     ∗∗

  ۵١٩شاهنامه برگه     ∗∗∗

  زهاک۵۰

 



 
، خردمندان سرنگون و بدان جانشين شان می          يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم پس از   

 :شوند
  هر آنکس که بود بد هنر برگزيدهر آنکس که بود بد هنر برگزيدهر آنکس که بود بد هنر برگزيدهر آنکس که بود بد هنر برگزيد

  بدانسان  که  از  گوهر  او سزيدبدانسان  که  از  گوهر  او سزيدبدانسان  که  از  گوهر  او سزيدبدانسان  که  از  گوهر  او سزيد

  خردمند  را  سرنگون  سار  کردخردمند  را  سرنگون  سار  کردخردمند  را  سرنگون  سار  کردخردمند  را  سرنگون  سار  کرد

  ∗بدان را  به هر جای ساالر کردبدان را  به هر جای ساالر کردبدان را  به هر جای ساالر کردبدان را  به هر جای ساالر کرد

  : به دو خوبروي پاکيزه ی خاندان شاهنشاهی دست می درازدزهاکزهاکزهاکزهاک

    دو پاکيزه از خانه ی جمشيددو پاکيزه از خانه ی جمشيددو پاکيزه از خانه ی جمشيددو پاکيزه از خانه ی جمشيد

    ∗∗برون آوريدند لرزان چو بيدبرون آوريدند لرزان چو بيدبرون آوريدند لرزان چو بيدبرون آوريدند لرزان چو بيد

    

 از  را   پارسی  پارسی  پارسی  پارسی کندکندکندکنديييياندرباندرباندرباندرب  یبايز  دختر  دو،  بيکند سغد بيکند سغد بيکند سغد بيکند سغد  در   نصرنصرنصرنصر        ابنابنابنابن        ورقاورقاورقاورقا
    بزرگبزرگبزرگبزرگ        شهرشهرشهرشهر        ننننيييياااا        انانانانييييمممم        دردردردر:   پارسی می گويد   مرد.  می کشد   رونيب  خانه
  ؟ییییرررر ب ب ب ب    ییییمممم    مرامرامرامرا    دختراندختراندختراندختران    چراچراچراچرا

با کارد بر او می         پارسی  پارسی  پارسی  پارسی کندکندکندکنديييياندرباندرباندرباندرب.  نمی دهد ی  پاسخ  نصرنصرنصرنصر        ابنابنابنابن        ورقاورقاورقاورقا
  از اين کنش آگاهقتيبهقتيبهقتيبهقتيبهو چون .  کشته نمی شودورقا ابن نصرورقا ابن نصرورقا ابن نصرورقا ابن نصر. جهد

  
    

    ۵٢۶شاهنامه برگه     ∗

        ٩شاهنامه برگه     ∗∗

    

  زهاک۵۱

 



 

 

را سر بزنند، دارايی را به       بيکند  بيکند  بيکند  بيکند  می شود، فرمان می دهد که مردان         
    ∗ را به ويران بسازندبيکندبيکندبيکندبيکندشهر  ببرند و غنيمتغنيمتغنيمتغنيمت

 : دين و کشور داری را از هم جدا می سازدجميشدجميشدجميشدجميشد
  گروهی که کاتوزيان   خوانيشگروهی که کاتوزيان   خوانيشگروهی که کاتوزيان   خوانيشگروهی که کاتوزيان   خوانيش

  به  رسم   پرستندگان   دانيشبه  رسم   پرستندگان   دانيشبه  رسم   پرستندگان   دانيشبه  رسم   پرستندگان   دانيش

  جدا   کرد  شان  از ميان   گروهجدا   کرد  شان  از ميان   گروهجدا   کرد  شان  از ميان   گروهجدا   کرد  شان  از ميان   گروه

  ∗∗پرستنده را  جايگه کرد کوهپرستنده را  جايگه کرد کوهپرستنده را  جايگه کرد کوهپرستنده را  جايگه کرد کوه

 هم بايد چنين چيزی پديدار بوده باشد، زيرا           يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم در زمان   
 : سخن از در هم آميختن دين و کشورداری استدگرد سومدگرد سومدگرد سومدگرد سوميزيزيزيزپس از 

  بودبودبودبود             ديگر  ديگر  ديگر  ديگر      دور دور دور دور     سپس سپس سپس سپس     زين زين زين زين    کنونکنونکنونکنون

  ∗∗∗ گفتن از تخت و منبر بود  گفتن از تخت و منبر بود  گفتن از تخت و منبر بود  گفتن از تخت و منبر بود سخنسخنسخنسخن

  

  

  

  

    

∗    اعراب با ايران چه کردند:  تارنمای کوروش پرست  

    ۷شاهنامه برگه     ∗∗

    ۵٢٧شاهنامه برگه     ∗∗∗

  زهاک۵۲

  



  سرفرازی و بندگیسرفرازی و بندگیسرفرازی و بندگیسرفرازی و بندگی
 

) عشق( نمايانگر اميدواری و اشغ         نياننياننياننيانايراايراايراايراجشن ها و ميله های         
ايرانيان .  ورزيدن به زندگی است، زندگی که سرا پا شور و شادی است           

  را دماند و     خوش وش   خيامخيامخيامخيامايشان  .  اندوه جهان گزران را نمی خورند     
 .می گزرانندبه شادمانی 

 سيستان را   قتيبهقتيبهقتيبهقتيبه آمده است، که هنگامی سپاهيان       سيستانسيستانسيستانسيستاندر تاريخ   
ی کشند و برای نخستين بار شهر را جامه ای              خاک و خون م      به

سوگواری می پوشند، مردی چنگ نواز، در کوی و برزن شهر در خون          
تپيده و به آتش کشيده، از کشتار ها و تبهکاری لشکرکشان، داستان             

مرد چنگ  .  به زبان می آورد و اشک خونين از ديدگان روان می سازد           
 :وازد و می سرايدنواز، که خود خون می گريد، بر چنگ می ن

 با اين همه اندوه

 در خانه ی دل

 اندکی شادی بايد

 .∗که گاه نوروز است

 
 ∗ تارنمای مير فطروس 

  زهاک۵۳

 
 



 
،  که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت        که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت        که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت        که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت        :  به مردمی که به اين گمان اند      

 : سرلشکر تازی می نويسد

  همه تخت و تاج و همه جشن و سورهمه تخت و تاج و همه جشن و سورهمه تخت و تاج و همه جشن و سورهمه تخت و تاج و همه جشن و سور

  ∗موی   حورموی   حورموی   حورموی   حورنيرزد  به  ديدار  يک   نيرزد  به  ديدار  يک   نيرزد  به  ديدار  يک   نيرزد  به  ديدار  يک   

 : به سرلشکر تازيان سفارش مي کندرستم فرخ زادرستم فرخ زادرستم فرخ زادرستم فرخ زاد
  بدو گفت رستم که جان  شاد داربدو گفت رستم که جان  شاد داربدو گفت رستم که جان  شاد داربدو گفت رستم که جان  شاد دار

  به  دانش   روان  و  تن  آباد  داربه  دانش   روان  و  تن  آباد  داربه  دانش   روان  و  تن  آباد  داربه  دانش   روان  و  تن  آباد  دار

 ... ... ... ...  

  بگويش که در جنگ مردن به نامبگويش که در جنگ مردن به نامبگويش که در جنگ مردن به نامبگويش که در جنگ مردن به نام

  ∗مرا   بهتر  آيد  ز   گفتار   خاممرا   بهتر  آيد  ز   گفتار   خاممرا   بهتر  آيد  ز   گفتار   خاممرا   بهتر  آيد  ز   گفتار   خام

 
باری، شَوند و فرنود های فراوانی دست به دست هم مي دهد و انگيزه              

 .  و به بندگی درآمدن ايرانيان می شودساسانیساسانیساسانیساسانیدان شکست خان

 که بگزريم،   ساسانیساسانیساسانیساسانیاز لشکر کشی های بی سود و تباه کن شاهان              
 آيين هموندی که مردم را با هم         ساسانيانساسانيانساسانيانساسانيانمی بينيم که در دستگاه       

 .بپيوندد و نزديک بسازد، آشکار نيست
  ورستمرستمرستمرستم از برخورد های درونی می نويسد، که پارسيان به تبریتبریتبریتبری

 

    

     ۵٢١شاهنامه برگه    ∗

  زهاک۵۴



 که نمايندگان ساسانيان و پارتيان و ساالران مردم ايران اند،             پيرزانپيرزانپيرزانپيرزان
چه ميکنيد، تاسازگاری تان مايه ی سستی و ناتوانی             چه ميکنيد، تاسازگاری تان مايه ی سستی و ناتوانی             چه ميکنيد، تاسازگاری تان مايه ی سستی و ناتوانی             چه ميکنيد، تاسازگاری تان مايه ی سستی و ناتوانی             :  می گويند 

در کنار  .  *پارسيان شده است و دشمن به آنها چشم دوخته است            پارسيان شده است و دشمن به آنها چشم دوخته است            پارسيان شده است و دشمن به آنها چشم دوخته است            پارسيان شده است و دشمن به آنها چشم دوخته است            
 تنش ميان ساالران جنگی، بسياری از مردم هم از دستگاه                    

 سرنگونی شاهنشاهی   فردوسیفردوسیفردوسیفردوسی.  شاهنشاهی ساسانيان ناخوشنود اند    
ساسانی را در سر فرود آوردن بيشينه ی از ايرانيان، در برابر تازيان                

 : می بيند

  نگون  سار شد  تخت  ساسانياننگون  سار شد  تخت  ساسانياننگون  سار شد  تخت  ساسانياننگون  سار شد  تخت  ساسانيان 

  ∗∗از  آن  زشت  کردار   ايرانياناز  آن  زشت  کردار   ايرانياناز  آن  زشت  کردار   ايرانياناز  آن  زشت  کردار   ايرانيان

خودکامگی و تک روی زمينداران می               بندگی ايران را در    پتروشفسکیپتروشفسکیپتروشفسکیپتروشفسکی
 ∗ ∗ ∗ .بيند

را ميتوان    يکی ديگر از فرنود های درهم ريختن شاهنشاهی ساسانی         
 می تازد،   ايرانايرانايرانايراندر خودفريبی شهربران ايران ديد، دشمن به سوی مرز          

 : شاهنشاه با گُرزنش بازی می کند

    بزرگی   و   ديهيم   و   شاهی   مراستبزرگی   و   ديهيم   و   شاهی   مراستبزرگی   و   ديهيم   و   شاهی   مراستبزرگی   و   ديهيم   و   شاهی   مراست

    ∗∗∗∗که گويد که جز من کسی پادشاستکه گويد که جز من کسی پادشاستکه گويد که جز من کسی پادشاستکه گويد که جز من کسی پادشاست

    

    

  ) ١۶٢٨ چهارم برگه تبری، نسک    ∗

    ۵١٩شاهنامه برگه     ∗∗

  )٣٩پتروشفسکی برگه     ∗∗∗

    ٨شاهنامه برگه     ∗∗∗∗

  زهاک۵۵



را زير فرمان می آورند،  دشت سواران نيزه گزار  دشت سواران نيزه گزار  دشت سواران نيزه گزار  دشت سواران نيزه گزار تازيان بخش بزرگی از
        : مگر شاهنشاه ناآگاه و ناآزموده فرياد می زند

    پدر  بر   پدر   پادشاهی   مراستپدر  بر   پدر   پادشاهی   مراستپدر  بر   پدر   پادشاهی   مراستپدر  بر   پدر   پادشاهی   مراست

    خور  و خوشه و برج ماهی مراستخور  و خوشه و برج ماهی مراستخور  و خوشه و برج ماهی مراستخور  و خوشه و برج ماهی مراست

        بلندی    و      فرزانگی    بلندی    و      فرزانگی    بلندی    و      فرزانگی    بلندی    و      فرزانگیبجويمبجويمبجويمبجويم

    ∗همان   رزم  و  تندی و مردانگیهمان   رزم  و  تندی و مردانگیهمان   رزم  و  تندی و مردانگیهمان   رزم  و  تندی و مردانگی

تازيان نمايندگان شان را نزد شاهنشاه می فرستند و سه پيشنهاد می            
 .... جنگيدن جنگيدن جنگيدن جنگيدنياباج دادن باج دادن باج دادن باج دادن ، سرفرود آوردنسرفرود آوردنسرفرود آوردنسرفرود آوردن: کنند

در روی زمين دودمانی تيره روز تر       در روی زمين دودمانی تيره روز تر       در روی زمين دودمانی تيره روز تر       در روی زمين دودمانی تيره روز تر       :   می گويد   يزدگرد سوم   يزدگرد سوم   يزدگرد سوم   يزدگرد سوم  شاهنشاه،
اگر شمار تان بيشتر اگر شمار تان بيشتر اگر شمار تان بيشتر اگر شمار تان بيشتر . . . . نمی شناسمنمی شناسمنمی شناسمنمی شناسمو کم شمار تر و ناسازگار تر از شما و کم شمار تر و ناسازگار تر از شما و کم شمار تر و ناسازگار تر از شما و کم شمار تر و ناسازگار تر از شما 

شده، فريفته نشويد و اگر از تنگدستی آمده ايد، تا به هنگام فراوانی              شده، فريفته نشويد و اگر از تنگدستی آمده ايد، تا به هنگام فراوانی              شده، فريفته نشويد و اگر از تنگدستی آمده ايد، تا به هنگام فراوانی              شده، فريفته نشويد و اگر از تنگدستی آمده ايد، تا به هنگام فراوانی              
خوراکه برای شما بدهيم و سران تان را ارجمند شماريم و شما را                خوراکه برای شما بدهيم و سران تان را ارجمند شماريم و شما را                خوراکه برای شما بدهيم و سران تان را ارجمند شماريم و شما را                خوراکه برای شما بدهيم و سران تان را ارجمند شماريم و شما را                

    ....جامه دهيم و يکی را پادشاه شما کنيم که با شما نرمی کندجامه دهيم و يکی را پادشاه شما کنيم که با شما نرمی کندجامه دهيم و يکی را پادشاه شما کنيم که با شما نرمی کندجامه دهيم و يکی را پادشاه شما کنيم که با شما نرمی کند

 آنچه از تنگ     آنچه از تنگ     آنچه از تنگ     آنچه از تنگ    ستايش ما چنان کردی که ندانستی،     ستايش ما چنان کردی که ندانستی،     ستايش ما چنان کردی که ندانستی،     ستايش ما چنان کردی که ندانستی،     :  تازيان می گويند  
دستی ما گفتی، کسی از ما تنگ دست تر نبود، گرسنه تر نبود،                 دستی ما گفتی، کسی از ما تنگ دست تر نبود، گرسنه تر نبود،                 دستی ما گفتی، کسی از ما تنگ دست تر نبود، گرسنه تر نبود،                 دستی ما گفتی، کسی از ما تنگ دست تر نبود، گرسنه تر نبود،                 

و گژدم ها را ميخورديم و آن را         و گژدم ها را ميخورديم و آن را         و گژدم ها را ميخورديم و آن را         و گژدم ها را ميخورديم و آن را         )  )  )  )  جعلجعلجعلجعل((((سوسک ها، گُه غلتانک ها       سوسک ها، گُه غلتانک ها       سوسک ها، گُه غلتانک ها       سوسک ها، گُه غلتانک ها       
  ∗ ∗ .خوراکه خويش مي پنداشتيمخوراکه خويش مي پنداشتيمخوراکه خويش مي پنداشتيمخوراکه خويش مي پنداشتيم

    خوابگاه ما کف زمين  بود و جز پشم شتر و گوسفند که می رشتيم، خوابگاه ما کف زمين  بود و جز پشم شتر و گوسفند که می رشتيم، خوابگاه ما کف زمين  بود و جز پشم شتر و گوسفند که می رشتيم، خوابگاه ما کف زمين  بود و جز پشم شتر و گوسفند که می رشتيم، 

    

    ۵١٩شاهنامه برگه     ∗

    ١۶۵۴  برگه تبری جلد چهارم    ∗∗

  زهاک۵۶



دين ما اين بود، که همديگر را بکشيم و به يکديگر دين ما اين بود، که همديگر را بکشيم و به يکديگر دين ما اين بود، که همديگر را بکشيم و به يکديگر دين ما اين بود، که همديگر را بکشيم و به يکديگر .  .  .  .  پوششی نداشتيمپوششی نداشتيمپوششی نداشتيمپوششی نداشتيم
. . . . بتازيم و دختران خويش را زنده بگور کنيم، تا خوراکه مان را نخورندبتازيم و دختران خويش را زنده بگور کنيم، تا خوراکه مان را نخورندبتازيم و دختران خويش را زنده بگور کنيم، تا خوراکه مان را نخورندبتازيم و دختران خويش را زنده بگور کنيم، تا خوراکه مان را نخورند

هرکه پيرو دين ما شود، بهره ور است، هرکه         هرکه پيرو دين ما شود، بهره ور است، هرکه         هرکه پيرو دين ما شود، بهره ور است، هرکه         هرکه پيرو دين ما شود، بهره ور است، هرکه         .  .  .  .  اکنون ما پيامبر داريم   اکنون ما پيامبر داريم   اکنون ما پيامبر داريم   اکنون ما پيامبر داريم   
هرکه از ما   هرکه از ما   هرکه از ما   هرکه از ما   .  .  .  .  بجنگيمبجنگيمبجنگيمبجنگيمدريغ کند از او باج بخواهيم و هرکه نداد، با وی            دريغ کند از او باج بخواهيم و هرکه نداد، با وی            دريغ کند از او باج بخواهيم و هرکه نداد، با وی            دريغ کند از او باج بخواهيم و هرکه نداد، با وی            

    ∗ ....کشته شود، پيامبر او را به بهشت فرستدکشته شود، پيامبر او را به بهشت فرستدکشته شود، پيامبر او را به بهشت فرستدکشته شود، پيامبر او را به بهشت فرستد

 بر شانه ی ساالر نمايندگان تازی می کند و          توبره خاکی توبره خاکی توبره خاکی توبره خاکی   يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم 
 . ∗ايشان را از خود می راند

 می  رستمرستمرستمرستم از   يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم هنگامی تازيان به مرز پارس می رسند،          
  نگرت پيرامون تازيان چيست؟نگرت پيرامون تازيان چيست؟نگرت پيرامون تازيان چيست؟نگرت پيرامون تازيان چيست؟: پرسد

ان چون گرگانند که از ناآگاهی چوپان سود می         ان چون گرگانند که از ناآگاهی چوپان سود می         ان چون گرگانند که از ناآگاهی چوپان سود می         ان چون گرگانند که از ناآگاهی چوپان سود می         تازيتازيتازيتازي:   می گويد  رستمرستمرستمرستم
 . **برند و به تباهی پرداخته اندبرند و به تباهی پرداخته اندبرند و به تباهی پرداخته اندبرند و به تباهی پرداخته اند

 :فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیبه گفته ی 

    زيان  کسان  از پی سود  خويشزيان  کسان  از پی سود  خويشزيان  کسان  از پی سود  خويشزيان  کسان  از پی سود  خويش

    ∗∗∗بجويند و دين اندر آرند پيشبجويند و دين اندر آرند پيشبجويند و دين اندر آرند پيشبجويند و دين اندر آرند پيش

 به اين گمان می شود که         د سوم د سوم د سوم د سوم گرگرگرگر        يزديزديزديزدتازيان از مرز می گزرند،        
 بر  که  ي خواهد م  رستمرستمرستمرستم  از        او.  پهلوان ناتوانی به پهلوانی آمده است      

 . بتازد تازيان

    

    ١۶۵۵  تبری نسک چهارم برگه    ∗

    ١۶٧١تبری نسک چهارم برگه     ∗∗

    ۵٢٠شاهنامه برگه     ∗∗∗

  زهاک۵۷



    تازيانتازيانتازيانتازياندر برابر   در برابر   در برابر   در برابر           مرامرامرامرا        زمانیزمانیزمانیزمانی        تاتاتاتا        !!!!بگزاربگزاربگزاربگزار        مرامرامرامرا        پادشاهپادشاهپادشاهپادشاهی  ی  ی  ی  اااا:  مي گويد   رستمرستمرستمرستم
نيرنگ و دورانديشی در    نيرنگ و دورانديشی در    نيرنگ و دورانديشی در    نيرنگ و دورانديشی در    .  .  .  .  باشندباشندباشندباشند        بيمناکبيمناکبيمناکبيمناک        پارسيانپارسيانپارسيانپارسيان        ازازازاز        پيوستهپيوستهپيوستهپيوسته        ،،،،ییییواندارواندارواندارواندار
بهتر بهتر بهتر بهتر         جنگجنگجنگجنگ        نگ کردن در  نگ کردن در  نگ کردن در  نگ کردن در  دردردردر.  .  .  .  استاستاستاست        کوتاهکوتاهکوتاهکوتاهی  ی  ی  ی  پيروزپيروزپيروزپيروز        ازازازازتر  تر  تر  تر          سودمندسودمندسودمندسودمند        جنگجنگجنگجنگ

 .دپزيرمی نناآزموده  شاه مگر    ....∗استاستاستاست    شتابشتابشتابشتاب    ازازازاز

    بودبودبودبود        ايناينايناين        ديدم،ديدم،ديدم،ديدم،        کهکهکهکهی  ی  ی  ی  چيزچيزچيزچيز        ترينترينترينترين        سختسختسختسخت:   می نويسد   برادرش  به  رستمرستمرستمرستم
    اکنوناکنوناکنوناکنون.  .  .  .  رومرومرومروم        ميميميمي        خودمخودمخودمخودم        منمنمنمن        يايايايای ی ی ی رورورورو        ميميميمي        تازيانتازيانتازيانتازيانی ی ی ی سوسوسوسو        توتوتوتو        يايايايا:  :  :  :  گفتگفتگفتگفت        شاهشاهشاهشاه        کهکهکهکه
  .∗∗روانمروانمروانمروانم    آنهاآنهاآنهاآنهای ی ی ی سوسوسوسو    منمنمنمن

در .   پسروی می کنند   پيرزانپيرزانپيرزانپيرزان و   هرمزانهرمزانهرمزانهرمزانزمانی که جنگ در مي گيرد،       
هنگام نيمروز تازيان سپاه پارسيان را می شکافند و بر ايشان می                 

  . ∗∗∗تازند

 :   کشته و سپاه پارسيان پراکنده می شودرستمرستمرستمرستم

    چو رخسار رستم ز خون تيره گشتچو رخسار رستم ز خون تيره گشتچو رخسار رستم ز خون تيره گشتچو رخسار رستم ز خون تيره گشت

    جهان جوی تازی  بر او خيره گشتجهان جوی تازی  بر او خيره گشتجهان جوی تازی  بر او خيره گشتجهان جوی تازی  بر او خيره گشت

............    

    هزيمت        گرفتند        ايرانيانهزيمت        گرفتند        ايرانيانهزيمت        گرفتند        ايرانيانهزيمت        گرفتند        ايرانيان

    ∗∗∗∗ شد در ميان شد در ميان شد در ميان شد در ميانبسی نامور  کشتهبسی نامور  کشتهبسی نامور  کشتهبسی نامور  کشته

    

    ١۶٧٢ برگه پنجم جلدتبری  ∗

    ١۶٧۴ برگه پنجم جلدتبری  ∗∗

    ١٧٣٨تبری نسک پنجم برگه     ∗∗∗

    ۵٢٢ شاهنامه برگه ∗∗∗ ∗

  زهاک۵۸

 



 آگاه می شود، می      رستمرستمرستمرستم که از کشته شدن         يزدگرد سوم    يزدگرد سوم    يزدگرد سوم    يزدگرد سوم   و چون 
 : فراموشد که به مردم گفته بود

    بجويم    بلندی    و      فرزانگیبجويم    بلندی    و      فرزانگیبجويم    بلندی    و      فرزانگیبجويم    بلندی    و      فرزانگی

    ∗م  و  تندی و مردانگیم  و  تندی و مردانگیم  و  تندی و مردانگیم  و  تندی و مردانگیهمان   رزهمان   رزهمان   رزهمان   رز

 مرورودمرورودمرورودمرورود می گريزد  و در         مرومرومرومرو و از آنجا به        خراسانخراسانخراسانخراسان به   بغدادبغدادبغدادبغداداو از   
 . جايگزين می شود

    همان به که سوی خراسان شويمهمان به که سوی خراسان شويمهمان به که سوی خراسان شويمهمان به که سوی خراسان شويم

    ز  پيکار  دشمن  تن  آسا  شويمز  پيکار  دشمن  تن  آسا  شويمز  پيکار  دشمن  تن  آسا  شويمز  پيکار  دشمن  تن  آسا  شويم

    که  آن  سو  فراوان مرا لشکر اندکه  آن  سو  فراوان مرا لشکر اندکه  آن  سو  فراوان مرا لشکر اندکه  آن  سو  فراوان مرا لشکر اند

    ∗∗بسی   پهلوانان   کند    آورندبسی   پهلوانان   کند    آورندبسی   پهلوانان   کند    آورندبسی   پهلوانان   کند    آورند

ان جنگی و ايستادگی  از شهری به شهری، رويزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سومگريز 
مرزبانان و ساالرانش را درهم می شکند و راه را بهتر و بيشتر برای 
تاخت و تاز و لشکر کشی تازيان هموار مي کند و بخت تازی را بر 

 . پارس چيره می سازد

    چو   بخت   عرب   بر  عجم   خيره   شدچو   بخت   عرب   بر  عجم   خيره   شدچو   بخت   عرب   بر  عجم   خيره   شدچو   بخت   عرب   بر  عجم   خيره   شد

    ∗∗∗همی    بخت   ساسانيان     تيره   شدهمی    بخت   ساسانيان     تيره   شدهمی    بخت   ساسانيان     تيره   شدهمی    بخت   ساسانيان     تيره   شد

    

    

        

    ۵١٩  شاهنامه برگه∗

    ۵٢٢ شاهنامه برگه ∗∗

    ۵١٩شاهنامه برگه     ∗∗∗

  زهاک۵۹



    برآمد     ز  شاهان    جهان   را    قفيزبرآمد     ز  شاهان    جهان   را    قفيزبرآمد     ز  شاهان    جهان   را    قفيزبرآمد     ز  شاهان    جهان   را    قفيز

    نهان   شد   زر  و   گشت   پيدا   پشيزنهان   شد   زر  و   گشت   پيدا   پشيزنهان   شد   زر  و   گشت   پيدا   پشيزنهان   شد   زر  و   گشت   پيدا   پشيز

    همان زشت شد خوب و شد خوب زشتهمان زشت شد خوب و شد خوب زشتهمان زشت شد خوب و شد خوب زشتهمان زشت شد خوب و شد خوب زشت

    ∗شده   راه   دوزخ   پديد    از   بهشتشده   راه   دوزخ   پديد    از   بهشتشده   راه   دوزخ   پديد    از   بهشتشده   راه   دوزخ   پديد    از   بهشت

 آورند  ايران با فريب يا زور شمشير سر فرود می سرفرازسرفرازسرفرازسرفرازسرانجام مردم   
 .و بندگی را می پزيرند

اگرچه برخی از ايرانيان شکست ساسانيان را نمی پزيرند وتاخت و تاز            
 :تازيان را در ايران ناشدنی ميدانند

    سوسمارسوسمارسوسمارسوسمار            وووو            خوردنخوردنخوردنخوردن            شترشترشترشتر            شيرشيرشيرشير    زززز

    کارکارکارکار    رسيدسترسيدسترسيدسترسيدستی   ی   ی   ی   جاجاجاجا            بهبهبهبه            رارارارا            عربعربعربعرب

    آرزوآرزوآرزوآرزو                    کندکندکندکند            رارارارا                کيانکيانکيانکيان            تاجتاجتاجتاج                کهکهکهکه

    ∗∗تفوتفوتفوتفو                ننننگردوگردوگردوگردو        چرخچرخچرخچرخ            بربربربر            بادبادبادباد        تفوتفوتفوتفو

 به دست تازيان می افتد، اندوه سر تا پای           تاج کيان تاج کيان تاج کيان تاج کيان ولی هنگامی که    
 : ايرانيان را فرا ميگيرد

    نامنامنامنام    نهنهنهنه    گوهرگوهرگوهرگوهر    نهنهنهنه    رامشرامشرامشرامش    نهنهنهنه    وووو    جشنجشنجشنجشن    نهنهنهنه

    ∗∗دامدامدامدام    سازندسازندسازندسازند        گونهگونهگونهگونه    هرهرهرهر    زززز    کوششکوششکوششکوشش    بهبهبهبه

آنگاه که ايرانيان تازيانه ای تازيان را بر پشت شان می سهند، می                 
 : بينند، که

    

    ۵١٩شاهنامه برگه     ∗

    ۵٢٢ برگهشاهنامه     ∗∗

  زهاک۶۰



    نهندنهندنهندنهند            دامندامندامندامن            زيرزيرزيرزير        هاهاهاها        گنجگنجگنجگنج                همههمههمههمه

    دهنددهنددهنددهند    دشمندشمندشمندشمن    بهبهبهبه        کوششکوششکوششکوشش    وووو    بميرندبميرندبميرندبميرند

    خويشخويشخويشخويش            سودسودسودسود        ی ی ی ی پپپپ    ازازازاز        کسانکسانکسانکسان        زيانزيانزيانزيان

    پيشپيشپيشپيش    آرندآرندآرندآرند            اندراندراندراندر            ديندينديندين            وووو            بجويندبجويندبجويندبجويند

    هوشهوشهوشهوش            ندارندندارندندارندندارند        ی ی ی ی پيشپيشپيشپيش            وووو            ییییبيشبيشبيشبيش    زززز

    پوشپوشپوشپوش    پشمينهپشمينهپشمينهپشمينه    وووو    کشکينکشکينکشکينکشکين    ناننانناننان    خورشخورشخورشخورش

    خواستهخواستهخواستهخواستهی    ی    ی    ی    پپپپ        ازازازاز                خونخونخونخون                بريزندبريزندبريزندبريزند

    ∗آراستهآراستهآراستهآراسته                    بدبدبدبد                        روزگارروزگارروزگارروزگار                    شودشودشودشود

 :بيشينه ای از ايرانيان نااميد می شوند و با خود ميگويند

    کنون  زين سپس دور  ديگر  بودکنون  زين سپس دور  ديگر  بودکنون  زين سپس دور  ديگر  بودکنون  زين سپس دور  ديگر  بود

    ∗∗سخن گفتن از تخت و منبر بودسخن گفتن از تخت و منبر بودسخن گفتن از تخت و منبر بودسخن گفتن از تخت و منبر بود

 :ايشان دست از شوريدن بر مي دارند، مي نگرند و آه می کشند

    چهرگانچهرگانچهرگانچهرگان        اهريمناهريمناهريمناهريمن    خوارخوارخوارخوار    مارمارمارمار    ايناينايناين        ازازازاز

    بهرگانبهرگانبهرگانبهرگان        ی ی ی ی بببب            شرمشرمشرمشرم        ووووی    ی    ی    ی    دانايدانايدانايداناي        زززز

    : : : : زيرا کهزيرا کهزيرا کهزيرا که

    ربايد همی اين از آن آن از اينربايد همی اين از آن آن از اينربايد همی اين از آن آن از اينربايد همی اين از آن آن از اين

 ز   نفرين   ندانند   باز   آفرينز   نفرين   ندانند   باز   آفرينز   نفرين   ندانند   باز   آفرينز   نفرين   ندانند   باز   آفرين

    

    ۵٢٢ برگهشاهنامه     ∗

    ۵٢٧ برگهشاهنامه     ∗∗

    ۵٢٣ برگهشاهنامه     ∗∗∗

    ۵٢٠ برگهشاهنامه     ∗∗∗∗

  زهاک۶۱



 

 

 

 

در هر گوشه ی از ايران که تازيان می تازند، جاندار و بی جان را از                   
 استخراستخراستخراستخربه گفته ی پتروشفسکی، هنگامی در شهر          .  آن خود ميدانند  

می تازند، چهل هزار از مردان را سر می زنند، زنان و کودکان را با                  
خود به بردگی می برند، زمين های مردم را مي گيرند و دار و ندار                  

                  .∗می برند) غنيمت(تاراج تاراج تاراج تاراج مردم را به 

 : توسیتوسیتوسیتوسی فردوسیفردوسیفردوسیفردوسیيا به گفته ی 

    آموختنآموختنآموختنآموختنندانست  خود  جز   بد   ندانست  خود  جز   بد   ندانست  خود  جز   بد   ندانست  خود  جز   بد   

    ∗∗جز از غارت و کشتن و سوختنجز از غارت و کشتن و سوختنجز از غارت و کشتن و سوختنجز از غارت و کشتن و سوختن

  

  

      
  

  

  

    

 ٢۴پتروشفسکی برگه  ∗

    ٩ شاهنامه برگه ∗∗

  زهاک۶۲

    



     سوم و آرامگاه اش سوم و آرامگاه اش سوم و آرامگاه اش سوم و آرامگاه اشيزدگرديزدگرديزدگرديزدگرد

زهاک بن قيس   زهاک بن قيس   زهاک بن قيس   زهاک بن قيس   زماني که بخت ساسانيان بر مي گردد، ساالر تازيان           
او با لشکر    .  از شهری به شهری می تازد         يزدگرد سوم       يزدگرد سوم       يزدگرد سوم       يزدگرد سوم      به دنبال 

 می  مرومرومرومرو را زير فرمان می آورد و به          بيشماری اسفهان، تبس و هرات    
  .* خرگاه پهن مي کندمرو شاه جانمرو شاه جانمرو شاه جانمرو شاه جانتازد و در 

 جايگزين  مرورودمرورودمرورودمروروددر کنار    زهاک بن قيس      زهاک بن قيس      زهاک بن قيس      زهاک بن قيس      پيش از آمدن   يزدگردسوميزدگردسوميزدگردسوميزدگردسوم
او از آنجا نامه ها می نويسد و فرسته ها به هر سو می                   .  می شود 

 :فرستد

    يکی نامه بنوشت با  درد و  خشميکی نامه بنوشت با  درد و  خشميکی نامه بنوشت با  درد و  خشميکی نامه بنوشت با  درد و  خشم

 ∗∗پر  از  آرزو  دل  پر آب  چشمپر  از  آرزو  دل  پر آب  چشمپر  از  آرزو  دل  پر آب  چشمپر  از  آرزو  دل  پر آب  چشم

 می دوزد، به سوی او ره می          ماهوی سوری ماهوی سوری ماهوی سوری ماهوی سوری و چون چشم اميد به        
 :گشايد

    جهاندار  چون  کرد  آهنگ  مروجهاندار  چون  کرد  آهنگ  مروجهاندار  چون  کرد  آهنگ  مروجهاندار  چون  کرد  آهنگ  مرو

    ∗∗∗به ماهوی سوری گنارنگ مروبه ماهوی سوری گنارنگ مروبه ماهوی سوری گنارنگ مروبه ماهوی سوری گنارنگ مرو

  به جای گشايش در ها و کومک، دروازه های شهر را به  ماهو ماهو ماهو ماهومگر

    

    ١٩٩٨تبری نسک پنجم برگه  *

  ۵٢٢ شاهنامه برگه ∗∗

  ۵٢٢ شاه نامه برگه ∗∗∗

    

 زهاک۶۳

 



  .* می بندديزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سومروی 

    شهنشاه  از اين خود کی آگاه بودشهنشاه  از اين خود کی آگاه بودشهنشاه  از اين خود کی آگاه بودشهنشاه  از اين خود کی آگاه بود

    ∗∗که ماهوی سوريش بدخواه بودکه ماهوی سوريش بدخواه بودکه ماهوی سوريش بدخواه بودکه ماهوی سوريش بدخواه بود

 را به کومک     کوفهکوفهکوفهکوفه چهار ساالر از مردم       عمرعمرعمرعمردرست در همين زمان      
 را زير فرمان     تخارستانتخارستانتخارستانتخارستان و    بلخبلخبلخبلخايشان  .   می فرستد   زهاک بن قيس   زهاک بن قيس   زهاک بن قيس   زهاک بن قيس   

وی  مي گرزد و ميخواهد سمرورودمرورودمرورودمرورود از يزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سوم.  خويش می آوردند  
آرام باش، اين برای ما زشت       آرام باش، اين برای ما زشت       آرام باش، اين برای ما زشت       آرام باش، اين برای ما زشت       :  پيروانش می گويند  .   ره بگشايد  چينچينچينچين

. . . . است که به سرزمين بيگانه ی روی و سرزمينت را به تازيان واگزاریاست که به سرزمين بيگانه ی روی و سرزمينت را به تازيان واگزاریاست که به سرزمين بيگانه ی روی و سرزمينت را به تازيان واگزاریاست که به سرزمين بيگانه ی روی و سرزمينت را به تازيان واگزاری
دشمنی که در سرزمين    دشمنی که در سرزمين    دشمنی که در سرزمين    دشمنی که در سرزمين    .  .  .  .  ما را نزد تازيان بر، تا با ايشان آشتی کنيم          ما را نزد تازيان بر، تا با ايشان آشتی کنيم          ما را نزد تازيان بر، تا با ايشان آشتی کنيم          ما را نزد تازيان بر، تا با ايشان آشتی کنيم          

مان بر ما چيره است، بهتر از دشمنی است که در سرزمين خويش بر مان بر ما چيره است، بهتر از دشمنی است که در سرزمين خويش بر مان بر ما چيره است، بهتر از دشمنی است که در سرزمين خويش بر مان بر ما چيره است، بهتر از دشمنی است که در سرزمين خويش بر 
     .∗∗∗ابدابدابدابدما چيرگی يما چيرگی يما چيرگی يما چيرگی ي

يزدگرد يزدگرد يزدگرد يزدگرد  و يارانش جنگ در مي گيرد،           يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم سرانجام ميان   
 می  فرغانهفرغانهفرغانهفرغانه شکست ميخورد، دوباره از رود ميگزرد و به سوی               سومسومسومسوم

    : مي گريزد و در آسيابی پنهان می شودمرومرومرومروتازد و از آنجا به 

    همی   تاخت  جوشان  چو  از ابر برقهمی   تاخت  جوشان  چو  از ابر برقهمی   تاخت  جوشان  چو  از ابر برقهمی   تاخت  جوشان  چو  از ابر برق

    ∗∗∗∗يکی   آسيا  ديد   پر  آب  زرقيکی   آسيا  ديد   پر  آب  زرقيکی   آسيا  ديد   پر  آب  زرقيکی   آسيا  ديد   پر  آب  زرق

    

    

    ۴٣فسکی برگه پترش *

  ۵٢۴ شاهنامه برگه ∗∗

    ٢٠٠۶تبری نسک پنجم برگه  ∗∗∗

  ۵٢۴ شاهنامه برگه ∗∗∗∗

  زهاک۶۴



    فرود    آمد  از   اسب  شاه جهانفرود    آمد  از   اسب  شاه جهانفرود    آمد  از   اسب  شاه جهانفرود    آمد  از   اسب  شاه جهان

 ∗ز  بد  خواه  در  آسيا   شد  نهانز  بد  خواه  در  آسيا   شد  نهانز  بد  خواه  در  آسيا   شد  نهانز  بد  خواه  در  آسيا   شد  نهان

 آگاه می شود و به آسيابان فرمان مي          يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم  از پنهانگاه    ماهوماهوماهوماهو
 : دهد، که او را بکشد

    ی آب و شرمی آب و شرمی آب و شرمی آب و شرمچو بشنيد ماهوی بچو بشنيد ماهوی بچو بشنيد ماهوی بچو بشنيد ماهوی ب

    بر آن آسيابان سرش گشت گرمبر آن آسيابان سرش گشت گرمبر آن آسيابان سرش گشت گرمبر آن آسيابان سرش گشت گرم

    چنين گفت با آسيابان که  خيزچنين گفت با آسيابان که  خيزچنين گفت با آسيابان که  خيزچنين گفت با آسيابان که  خيز

    سواران ببر خون  دشمن   بريزسواران ببر خون  دشمن   بريزسواران ببر خون  دشمن   بريزسواران ببر خون  دشمن   بريز

............    

    بشد  آسيابان دو  ديده  پر آببشد  آسيابان دو  ديده  پر آببشد  آسيابان دو  ديده  پر آببشد  آسيابان دو  ديده  پر آب

    به زردی دو رخسار چون آفتاببه زردی دو رخسار چون آفتاببه زردی دو رخسار چون آفتاببه زردی دو رخسار چون آفتاب

............    

    يکی دشنه زد بر  تهيگاه  شاهيکی دشنه زد بر  تهيگاه  شاهيکی دشنه زد بر  تهيگاه  شاهيکی دشنه زد بر  تهيگاه  شاه

    رها شد به زخم اندر از شاه  آهرها شد به زخم اندر از شاه  آهرها شد به زخم اندر از شاه  آهرها شد به زخم اندر از شاه  آه

 ... ... ... ...    

    فکنده   تن  شاه  ايران  به    خاکفکنده   تن  شاه  ايران  به    خاکفکنده   تن  شاه  ايران  به    خاکفکنده   تن  شاه  ايران  به    خاک

    ∗∗ از خون و پهلو به شمشير چاک از خون و پهلو به شمشير چاک از خون و پهلو به شمشير چاک از خون و پهلو به شمشير چاکپرپرپرپر

    

    

  ۵٢۴ شاهنامه برگه ∗

  ۵٢۵ شاهنامه برگه ∗∗

  زهاک۶۵



 .∗ را به رودخانه می اندازنديزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سوميزدگرد سومسواران پيکر 

    بفرمود که او را به  هنگام خواببفرمود که او را به  هنگام خواببفرمود که او را به  هنگام خواببفرمود که او را به  هنگام خواب

    ∗∗از آن جايگه،  افکنند  اندر آباز آن جايگه،  افکنند  اندر آباز آن جايگه،  افکنند  اندر آباز آن جايگه،  افکنند  اندر آب

در می آيد و پيمان می بندد       در می آيد و پيمان می بندد       در می آيد و پيمان می بندد       در می آيد و پيمان می بندد       )  )  )  )  زهاک بن قيس  زهاک بن قيس  زهاک بن قيس  زهاک بن قيس  ((((به فرمان تازيان    به فرمان تازيان    به فرمان تازيان    به فرمان تازيان      ماهوماهوماهوماهو
 تاوانی به گونه ی گندم، جو، افزار گرانبها و پول که به بيش از سد  تاوانی به گونه ی گندم، جو، افزار گرانبها و پول که به بيش از سد  تاوانی به گونه ی گندم، جو، افزار گرانبها و پول که به بيش از سد  تاوانی به گونه ی گندم، جو، افزار گرانبها و پول که به بيش از سد کهکهکهکه

    .∗∗∗هزار درهم می شود، بپردازدهزار درهم می شود، بپردازدهزار درهم می شود، بپردازدهزار درهم می شود، بپردازد

 را نزد يزدگردسوميزدگردسوميزدگردسوميزدگردسومو دارايی و گنجينه های ماهو ماهو ماهو ماهو  تاوان زهاک بن قيسزهاک بن قيسزهاک بن قيسزهاک بن قيس
خدا شاه گبران را از ميان       خدا شاه گبران را از ميان       خدا شاه گبران را از ميان       خدا شاه گبران را از ميان       :   به مردم می گويد     عمرعمرعمرعمر.   می فرستد  عمرعمرعمرعمر

 شان يک وجب هم زير       شان يک وجب هم زير       شان يک وجب هم زير       شان يک وجب هم زير      برد، نيرو هايش را پراکنده ساخت و از ديار         برد، نيرو هايش را پراکنده ساخت و از ديار         برد، نيرو هايش را پراکنده ساخت و از ديار         برد، نيرو هايش را پراکنده ساخت و از ديار         
بدانيد که خدا سرزمين    بدانيد که خدا سرزمين    بدانيد که خدا سرزمين    بدانيد که خدا سرزمين    .  .  .  .  فرمان ندارند، که مايه آسيب مسلمانی شود      فرمان ندارند، که مايه آسيب مسلمانی شود      فرمان ندارند، که مايه آسيب مسلمانی شود      فرمان ندارند، که مايه آسيب مسلمانی شود      

    .∗∗∗∗و دارايی و فرزندان ايشان را به شما دادو دارايی و فرزندان ايشان را به شما دادو دارايی و فرزندان ايشان را به شما دادو دارايی و فرزندان ايشان را به شما داد

 را از آب در می آورند و برايش            يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم باری، ترسايان پيکر     
 . آرامگاهی درست می کنند

 و به خاک     را از آب بيرون می کشد      يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم پيکره ی           کسی که 
 .∗∗∗∗∗استمرو مرو مرو مرو  نام دارد و پيشوای ترسايان الياسالياسالياسالياسمی سپارد، 

    

  ٢٠٠٠تبری نسک پنجم برگه  ∗

  ۵٢۵ شاهنامه برگه ∗∗

    ۴٣پترشفسکی برگه  ∗∗∗

    ٢٠٠۶ تبری نسک پنجم برگه ∗∗∗∗

  )۴٣برگه   پترشفسکی ∗∗∗∗∗

    

  زهاک۶۶



و چون شاهنشاه ساسانی برای ترسايان ارجمند می باشد، پيشوای             
  . ∗رسايان برايش گورستانی در دل گلزاران ترسايان می سازدت

( سکوبا  سکوبا  سکوبا  سکوبا  به دست   يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم  هم، پيکر      فردوسی  فردوسی  فردوسی  فردوسی از نگر  کشيش  
 : با سه سوگوار ديگر در گلزاری به خاک سپرده می شود) ترسايی

    سکوبا   وز آن  سوگواران  چهارسکوبا   وز آن  سوگواران  چهارسکوبا   وز آن  سوگواران  چهارسکوبا   وز آن  سوگواران  چهار

    برهنه   شدند  اندر  آن  جويباربرهنه   شدند  اندر  آن  جويباربرهنه   شدند  اندر  آن  جويباربرهنه   شدند  اندر  آن  جويبار

    به  خشکی کشيدند از آن آبگيربه  خشکی کشيدند از آن آبگيربه  خشکی کشيدند از آن آبگيربه  خشکی کشيدند از آن آبگير

    سی   مويه  کردند  برنا  و  پيرسی   مويه  کردند  برنا  و  پيرسی   مويه  کردند  برنا  و  پيرسی   مويه  کردند  برنا  و  پيربببب

    به باغ اندرون دخمه يی ساختندبه باغ اندرون دخمه يی ساختندبه باغ اندرون دخمه يی ساختندبه باغ اندرون دخمه يی ساختند

    ∗∗سرش را به ابر  اندر  افراختندسرش را به ابر  اندر  افراختندسرش را به ابر  اندر  افراختندسرش را به ابر  اندر  افراختند

از درون مايه نوشتار چنان درميآيد که آسياب بايد در نزديکی                  
(مرومرومرومرورودخانه ی     کشته می   يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم باشد، جايی که     )  مرورودمرورودمرورودمرورود 

د، زيرا  آسياب بايد چند فرسنگی دور تر از آبادی بوده باش              .  شود
 را از زير پای      هامونهامونهامونهامون را بر مي دارند و         يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم ترسايان پيکر   

 :ميگزرانند

    سقف   گفت ما  بندگان  تو   ايمسقف   گفت ما  بندگان  تو   ايمسقف   گفت ما  بندگان  تو   ايمسقف   گفت ما  بندگان  تو   ايم

    ∗∗∗نيايش کن پاک جان  تو ايمنيايش کن پاک جان  تو ايمنيايش کن پاک جان  تو ايمنيايش کن پاک جان  تو ايم

    

    

  ٢١۵۴نسک پنجم برگه   تبری∗

 ۵٢۶شاهنامه برگه  ∗∗

  ۵٢۶ شاهنامه برگه ∗∗∗

  زهاک۶۷



    بگفتند  و    تابوت    برداشتندبگفتند  و    تابوت    برداشتندبگفتند  و    تابوت    برداشتندبگفتند  و    تابوت    برداشتند

    ∗سوی دخمه بگزاشتندسوی دخمه بگزاشتندسوی دخمه بگزاشتندسوی دخمه بگزاشتندز هامون ز هامون ز هامون ز هامون 

پشته يا دامنه   پشته يا دامنه   پشته يا دامنه   پشته يا دامنه    را در    يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم  آمده است، که آرامگاه      شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهدر  
 : استسرسبز و الله زارسرسبز و الله زارسرسبز و الله زارسرسبز و الله زارمی سازند که ی ی ی ی 

    يکی  دخمه  کردند   او را به  باغيکی  دخمه  کردند   او را به  باغيکی  دخمه  کردند   او را به  باغيکی  دخمه  کردند   او را به  باغ

    بزرگ  و   بلنديش  برتر   ز   راغبزرگ  و   بلنديش  برتر   ز   راغبزرگ  و   بلنديش  برتر   ز   راغبزرگ  و   بلنديش  برتر   ز   راغ

    که  اين  دخمه پر  الله باغ  تو بادکه  اين  دخمه پر  الله باغ  تو بادکه  اين  دخمه پر  الله باغ  تو بادکه  اين  دخمه پر  الله باغ  تو باد

    ∗کفن  دشت شادی و راغ   تو بادکفن  دشت شادی و راغ   تو بادکفن  دشت شادی و راغ   تو بادکفن  دشت شادی و راغ   تو باد

چنانکه در باال   .   باشد بلخبلخبلخبلخ در نزديکی های      آرامگاهآرامگاهآرامگاهآرامگاهتی اين   پس بايس 
 نشانه ی در دست است، ولی از        يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم يزدگرد سوم   آرامگاهآرامگاهآرامگاهآرامگاهديديم، از آباديی    

بربادی آن در هيچ جا و گاه سخنی به ميان نيامده است، پس بايد                 
 . هنوز هم پا برجا باشدآرامگاهآرامگاهآرامگاهآرامگاهاين 

مسجد مسجد مسجد مسجد .   است مسجد کبود مسجد کبود مسجد کبود مسجد کبود  بارگاهی به نام      مزارشريفمزارشريفمزارشريفمزارشريفباری، در شهر    
 روی پشته ی است، که در ده فرسخی بلخ          خواجه خيزان خواجه خيزان خواجه خيزان خواجه خيزان  در ده    کبودکبودکبودکبود

 . . . . افتاده است

ابومسلم ابومسلم ابومسلم ابومسلم ((((بهزادان مروزی خراسانی     بهزادان مروزی خراسانی     بهزادان مروزی خراسانی     بهزادان مروزی خراسانی      از    جعفر صادق عباسی   جعفر صادق عباسی   جعفر صادق عباسی   جعفر صادق عباسی   گويند  
بهزادان بهزادان بهزادان بهزادان .   ببرد بلخبلخبلخبلخ را از نجف به       علی  علی  علی  علی  خواست، که پيکره ی    ))))خراسانیخراسانیخراسانیخراسانی
 ،خواجه خيزانخواجه خيزانخواجه خيزانخواجه خيزان در می آورد و در نجفنجفنجفنجف پيکره را از خراسانیخراسانیخراسانیخراسانی

     

  ۵٢۶ شاهنامه برگه ∗

    ويکی پديا فارسی    ∗∗

  زهاک۶۸



 به خاک می سپارد، ولی به باور بيشنه ی مردم            بلخبلخبلخبلخدر سه فرسنگی    
 .  عراق استنجفنجفنجفنجف در علیعلیعلیعلیآرامگاه 

 درستی و نادرستی اين گفته را        بهزادان مروزی خراسانی  بهزادان مروزی خراسانی  بهزادان مروزی خراسانی  بهزادان مروزی خراسانی  آشنايی با   
 در  مرومرومرومرو از روستای سفيد       ونداد هرمز   ونداد هرمز   ونداد هرمز   ونداد هرمز   پسر بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان.  آشکار می سازد  

بر پا می خيزد و پس از چندی خراسان را زير                امويان تازی      امويان تازی      امويان تازی      امويان تازی     رابرب
 .فرمان خود می آورد

، که چه نيرنگی    عباسيانعباسيانعباسيانعباسيان به   بهزادانبهزادانبهزادانبهزاداناز چرا و چگونگی های پيوستن        
شورشيانی که به بهزادان می پيوندند، از        .  در کار بوده، کاری نداريم     

ارج هر گروه و آيينی می باشد، برای نمونه شيعه ها، سنی ها، خو                
 .∗سيستان، زردشتيان و خرمدينان

روستاييان و پيشه وران و بردگان، نه از بهر         روستاييان و پيشه وران و بردگان، نه از بهر         روستاييان و پيشه وران و بردگان، نه از بهر         روستاييان و پيشه وران و بردگان، نه از بهر         :   می نويسد  پتروشفسکیپتروشفسکیپتروشفسکیپتروشفسکی
عباسيان که به اميد رهايی از ستم، دست به شمشير می برند و به                عباسيان که به اميد رهايی از ستم، دست به شمشير می برند و به                عباسيان که به اميد رهايی از ستم، دست به شمشير می برند و به                عباسيان که به اميد رهايی از ستم، دست به شمشير می برند و به                

    . . . . بهزادان می پيوندندبهزادان می پيوندندبهزادان می پيوندندبهزادان می پيوندند

 بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان پيام می فرستد، که به ابوعباسابوعباسابوعباسابوعباس به ابو جعفرابو جعفرابو جعفرابو جعفر می نويسد، تبریتبریتبریتبری
هنگامی نامه اميرالمومنان پيش بهزادان آيد، هنگامی نامه اميرالمومنان پيش بهزادان آيد، هنگامی نامه اميرالمومنان پيش بهزادان آيد، هنگامی نامه اميرالمومنان پيش بهزادان آيد، :  زيرابدگمان شده است، 

        ∗∗∗او آن را خواند و دهان کج کنداو آن را خواند و دهان کج کنداو آن را خواند و دهان کج کنداو آن را خواند و دهان کج کند

    :  می گويدابوعباسابوعباسابوعباسابوعباس، به برادرش بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان در بازگشت از پيش ابوجعفرابوجعفرابوجعفرابوجعفر

    

    ويکی پديا فارسی    ∗

      ۶٩پتروشفسکی برگه  ∗∗

 ۴۶٩۴ تبری نسک يازده ∗∗∗

  زهاک۶۹



    ....∗ و کارت ارزش نداردو کارت ارزش نداردو کارت ارزش نداردو کارت ارزش ندارداگر بهزادان را نکشی، خليفه نخواهی بود اگر بهزادان را نکشی، خليفه نخواهی بود اگر بهزادان را نکشی، خليفه نخواهی بود اگر بهزادان را نکشی، خليفه نخواهی بود 

ما از شاهان ساسانی ياد کرده ايم، که زمانی توده ما از شاهان ساسانی ياد کرده ايم، که زمانی توده ما از شاهان ساسانی ياد کرده ايم، که زمانی توده ما از شاهان ساسانی ياد کرده ايم، که زمانی توده :  نويسدبهزادان میبهزادان میبهزادان میبهزادان می
چرا چرا چرا چرا :   به پاسخش نويسد   ابوجعفرابوجعفرابوجعفرابوجعفر.  ها آرام شوند، وزيران ترسان باشند     ها آرام شوند، وزيران ترسان باشند     ها آرام شوند، وزيران ترسان باشند     ها آرام شوند، وزيران ترسان باشند     

خويش را با آنها برابر گرفتی، که تو به فرمانبرداری و نيکخواهی و               خويش را با آنها برابر گرفتی، که تو به فرمانبرداری و نيکخواهی و               خويش را با آنها برابر گرفتی، که تو به فرمانبرداری و نيکخواهی و               خويش را با آنها برابر گرفتی، که تو به فرمانبرداری و نيکخواهی و               
  .∗∗انیانیانیانیبردباری سنگينی های اين کار چنان بوده ای؟ که دبردباری سنگينی های اين کار چنان بوده ای؟ که دبردباری سنگينی های اين کار چنان بوده ای؟ که دبردباری سنگينی های اين کار چنان بوده ای؟ که د

شمشير برهنه کردم، ستمکاری کردم و گناه          شمشير برهنه کردم، ستمکاری کردم و گناه          شمشير برهنه کردم، ستمکاری کردم و گناه          شمشير برهنه کردم، ستمکاری کردم و گناه          :   می نويسد   بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان
برای پايدار کردن نيروی شما چنان      برای پايدار کردن نيروی شما چنان      برای پايدار کردن نيروی شما چنان      برای پايدار کردن نيروی شما چنان      .  .  .  .  نبخشيدم و از لغزش درنگزشتم    نبخشيدم و از لغزش درنگزشتم    نبخشيدم و از لغزش درنگزشتم    نبخشيدم و از لغزش درنگزشتم    

 .∗∗∗ به کسانی که نمی شناختيد، شناسانيد به کسانی که نمی شناختيد، شناسانيد به کسانی که نمی شناختيد، شناسانيد به کسانی که نمی شناختيد، شناسانيدخدای شما راخدای شما راخدای شما راخدای شما راکردم، تا کردم، تا کردم، تا کردم، تا 

هنگامی شمشير ياران   .   را نزدش می خواهد    بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان با نيرنگ    ابوجعفرابوجعفرابوجعفرابوجعفر
ولی !  بخششبخششبخششبخشش:   می گويد  بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان می نشيند،     بهزادانبهزادانبهزادانبهزادانن   بر ت  ابوجعفرابوجعفرابوجعفرابوجعفر
 ∗ ∗ ∗ ∗ !  بکشيدش بکشيدش بکشيدش بکشيدش!بکشيدشبکشيدشبکشيدشبکشيدش:  فرياد ميکشدابوجعفرابوجعفرابوجعفرابوجعفر

 پول  بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان می اندازد، به همراهان      دجلهدجلهدجلهدجله را به    بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان پيکر   ابوجعفرابوجعفرابوجعفرابوجعفر
همراهان .  بسياری می دهد و ايشان را پس به خراسان می  فرستد              

  ∗ ∗ ∗ ∗ ! فروختيم فروختيم فروختيم فروختيمساالر خويش را به درم هاساالر خويش را به درم هاساالر خويش را به درم هاساالر خويش را به درم ها:  ميگويندبهزادانبهزادانبهزادانبهزادان

    ۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸جعفر عباسي در سال     جعفر عباسي در سال     جعفر عباسي در سال     جعفر عباسي در سال     :   پيوسته به باال می نويسد      پتروشفسکیپتروشفسکیپتروشفسکیپتروشفسکی
    برای آنکه عباسيان ايران را از دست برای آنکه عباسيان ايران را از دست برای آنکه عباسيان ايران را از دست برای آنکه عباسيان ايران را از دست . . . . خورشيدی بهزادان را کشتخورشيدی بهزادان را کشتخورشيدی بهزادان را کشتخورشيدی بهزادان را کشت

    

  ۴۶۵۵ تبری نسک يازده ∗

    ۴۶٩۶تبری نسک يازده  ∗∗

    ۴۶٩٨ تبری نسک يازده ∗∗∗

  ۴٧٠۶ تبری نسک يازده ∗∗∗∗

    ٧٢ / ٧٠ پتروشفسکی برگه∗∗∗∗∗

  زهاک۷۰



ندهند، پس از کشتن بهزادان فرمانروايی شان را در ايران رنگ نيمه            ندهند، پس از کشتن بهزادان فرمانروايی شان را در ايران رنگ نيمه            ندهند، پس از کشتن بهزادان فرمانروايی شان را در ايران رنگ نيمه            ندهند، پس از کشتن بهزادان فرمانروايی شان را در ايران رنگ نيمه            
ايرانی دادند، ايشان بسياری از آيين و روش های کشور داری زمان              ايرانی دادند، ايشان بسياری از آيين و روش های کشور داری زمان              ايرانی دادند، ايشان بسياری از آيين و روش های کشور داری زمان              ايرانی دادند، ايشان بسياری از آيين و روش های کشور داری زمان              

    ....ساسانيان را پزيرفتندساسانيان را پزيرفتندساسانيان را پزيرفتندساسانيان را پزيرفتند

 چنين بوده   بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان با   ابوجعفرابوجعفرابوجعفرابوجعفر و به ويژه      عباسيانعباسيانعباسيانعباسيانهنگامی برخورد   
 خواسته باشد که    زادانزادانزادانزادانبهبهبهبه از   ابوجعفرابوجعفرابوجعفرابوجعفرباشد، شايان پزيرش نيست، که       

در کنار اين، از فرنود های      .   ببرد بلخبلخبلخبلخ به   نجفنجفنجفنجف را از    علیعلیعلیعلیپيکر حضرت   
 :فراوانی ميتوان نامبرد

 بد و بر او     بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان از آغاز با     ابوجعفرابوجعفرابوجعفرابوجعفريکم، چنانکه در باال يادآوری شد،       
 .بدگمان بود

 در عراق   بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان.   در خراسان بود   بهزادانبهزادانبهزادانبهزاداندوم، پهنه ی فرمان روايی      
 .ونه نيروی نداشت، که دست به چنين کاری بزندهيچگ

 بود و ايشان به هيچ بهای عباسيانعباسيانعباسيانعباسيان عراق پايگاه بهزادانبهزادانبهزادانبهزادانسوم، در زمان   
آماده نبودند که پيکر پدرکالن شان را از گور درآورند و به جای                   

 . ديگری بفرستند و خود شان را ناآرام بسازند

ر کالن شان را در      هيچگاه نمی پزيرفتند که پيکر پد      عباسيانعباسيانعباسيانعباسيانچهارم،  
وهرام يا  (يزدگرد سوم   يزدگرد سوم   يزدگرد سوم   يزدگرد سوم    پسران و نوادگان     شهزادگان ساسانی، شهزادگان ساسانی، شهزادگان ساسانی، شهزادگان ساسانی، نزديکی  

 به نام   چينچينچينچين دربار   تانگ،تانگ،تانگ،تانگ،که از سوی شاهان      )بهرام، پيروز و نرسه      
 .شاهان ساسانی شناخته می شدند، به خاک سپرده شود

  را می پزيرفت و می انجاميد، پس ازابوجعفرابوجعفرابوجعفرابوجعفر گپ بهزادانبهزادانبهزادانبهزادانپنجم، اگر 

 

  

 ک زها۷۱



 

 عباسيانعباسيانعباسيانعباسيان که در برابر     بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان، ياران   ابوجعفرابوجعفرابوجعفرابوجعفر به دست      بهزادانبهزادانبهزادانبهزادانکشتن  
 . می فرستادندنجفنجفنجفنجفبر پا خاسته بودند، پيکره را پس به 

 چنان بر می آيد، که       عباسيانعباسيانعباسيانعباسيان با   بهزادانبهزادانبهزادانبهزادانباری، از شيوه ی برخورد       
 : های ديگری داشته استبرنامهبرنامهبرنامهبرنامه و خواستخواستخواستخواست بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان

می گويد، ديده مي     !  ای شما ای شما ای شما ای شما خدخدخدخد  ابوجعفرابوجعفرابوجعفرابوجعفر به   بهزادانبهزادانبهزادانبهزادانيکم، هنگامی   
 ! شود، که خودش خدای ديگری دارد

 هيچگاه مانند امويان و عباسيان با زردشتيان، خرمدينان بهزادانبهزادانبهزادانبهزاداندوم،  
خرم خرم خرم خرم :   می نويسد  پتروشفسکیپتروشفسکیپتروشفسکیپتروشفسکی.  و ترسايان دشمنانه رفتار نکرده است      

 پايه ی خدايی ميدادند و او را همچون يزدان، بزرگ           بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان به   ديناندينانديناندينان
 .∗می شمردند

ی روز  او.  است  نمرده  بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان  که  بود،  گمان  اين  به  ∗∗خرمدينخرمدينخرمدينخرمدين
 .کرد خواهدی بيدادگر جانشين رای دادگر و گشت برخواهد

 

  

 

   ٧٠ پتروشفسکی برگه ∗

ی يک.  ايستاد  پا  به  نايعباس  برابر  در  جامگان،  سرخ  جنبشی  رهبر  به  یاردبيل  خرمدين  بابک  ∗∗
 عباسيان.  انداخت  تازيانيان  عباس  دام  به  را  او  و  کردی  پيمانشکن  افشين،  نام  به  افسرانش  از

 را  خرمدينی  پا  و  دست  و  سری  ب  تن  ايشان.  بريدند  را  خرمدين  سر  سپس  و  پا  و  دست  نخست
 جامگان،  سرخ  جنبش  فرونشاندنی    برا  را  اش  کله  سپس  و  زدند  دار  به  عراق  در  سامرا  شهر  در

    ويکی پديا فارسی.چرخاندند خراسان ی کوچه به کوچه

  زهاک۷۲

 



 

، چنان بر   مرورودمرورودمرورودمرورود در   بهزادانبهزادانبهزادانبهزادان و   ابونصر بن سيار  ابونصر بن سيار  ابونصر بن سيار  ابونصر بن سيار  سوم، از درگيری ميان     
را به خوبی می شناختند، که از ايشان          بهزادان  بهزادان  بهزادان  بهزادان  می آيد که تازيان      

اميدوارم اميدوارم اميدوارم اميدوارم :   در ميدان جنگ به ياران خود می گويد        ابونصر تازی ابونصر تازی ابونصر تازی ابونصر تازی .  نيست
  ....∗ را سرکوب کند را سرکوب کند را سرکوب کند را سرکوب کندکافرانکافرانکافرانکافرانخدا خدا خدا خدا 

 ميروند و از او پيرامون         انانانانبهزادبهزادبهزادبهزادچهارم، هنگامی جوانان مرو نزد         
نشانه کار من   نشانه کار من   نشانه کار من   نشانه کار من   :   می گويد  بهزادانبهزادانبهزادانبهزادانخويشاوندی و پيوندش می پرسند،       

   ....∗∗برای شما از پيوندم بهتر استبرای شما از پيوندم بهتر استبرای شما از پيوندم بهتر استبرای شما از پيوندم بهتر است

باری، ساختن جنبشی از ايرانيان مسلمان، زردشتی و خرم دينی،              
يادآوری از شاهان ساسانی، جدايی ميان خدای خويش و خدای                

ر نزد خرم دينان، کافر بودن در نزد        عباسيان، داشتن پايه ی خدايی د     
 و کردار نيکش    مرومرومرومروامويان، پنهان کردن پيوند و بستگی برای جوانان         

 برنامه ی بس بزرگی پيش روی داشته          بهزادانبهزادانبهزادانبهزاداننشان مي دهد که      
 ! است

 سنجر سلجوقی، سنجر سلجوقی، سنجر سلجوقی، سنجر سلجوقی، به هر روی، پس از چندين سده در زمان سلطان              
 در خواب می    زمانزمانزمانزمانهمهمهمهم)  بازماندگان تازيان ( بلخ   ساداتساداتساداتساداتچهارسد تن از    

 خواجه (گور من اينجاست گور من اينجاست گور من اينجاست گور من اينجاست :  به ايشان می گويد علی علی علی علیبينند که

 

 

 ۴۵٢٢تبری نسک يازده  ∗

 ۴۵٢٩ تبری نسک يازده ∗∗

 

  زهاک۷۳



 

 

 . ∗ به شاه بگوييد که آن را آباد سازد به شاه بگوييد که آن را آباد سازد به شاه بگوييد که آن را آباد سازد به شاه بگوييد که آن را آباد سازد،)خيزان بلخ

 واميگزاريم، ولی    خردخردخردخرد را به داوری       خوابخوابخوابخوابدرستی و نادرستی اين       
، سکوباسکوباسکوباسکوبابايد از نيايش            رين شاهنشاه ساسانی  پيرامون آرامگاه پسين ت   

پارسای ترسا يادآور شد، که پس از چند سد سده هنوز هم مردم                 
ميله گل  ميله گل  ميله گل  ميله گل  بر پا می کنند و       جشن نوروزی   جشن نوروزی   جشن نوروزی   جشن نوروزی   ، شادمانه   مرورودمرورودمرورودمرورودکرانه ی   

چيزی که نه به سرشت دين آن مردم جور در می             .   مي گيرند  سرخسرخسرخسرخ
 .آيد و نه هم سر سازگاری با فرهنگ تازی دارد
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 پسگفتارپسگفتارپسگفتارپسگفتار

 

وارونه ی نوشتار و نسک های ديگر روزگار کهن، گرايش مردم و به                
 رو به افزونی     شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهويژه روشن انديشان به پژوهيدن و خواندن           

 .است

نسک ورجاوند  نسک ورجاوند  نسک ورجاوند  نسک ورجاوند  شاهنامه خوانی به جايی رسيده، که برخی به آن               
 : ویویویویاسير هراسير هراسير هراسير هربه گفته ی .  گويندعجمانعجمانعجمانعجمان

    در  سحرگاهان   که    ميخوانم   قرآن   عجمدر  سحرگاهان   که    ميخوانم   قرآن   عجمدر  سحرگاهان   که    ميخوانم   قرآن   عجمدر  سحرگاهان   که    ميخوانم   قرآن   عجم

    ∗قدرت شاهنامه ی توسی به دنيا محشر استقدرت شاهنامه ی توسی به دنيا محشر استقدرت شاهنامه ی توسی به دنيا محشر استقدرت شاهنامه ی توسی به دنيا محشر است

و رگ و      شده ربوده مردم مان را به روزگار        شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهروی آوردن به    
 بازجوييدن و     شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهخواندن   .  ريشه ای شان آشنا می سازد          

پژوهيدن فرهنگ بنيادين مان است، فرهنگی که از آن بريده شده              
 بريده شده و در جستجوی       نيستاننيستاننيستاننيستان مانيم که از      موالناموالناموالناموالنا  نینینینیما به   .  يما

 شناسی،  شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهاز اينرو مي توان گفت، که        .  ريشه ای خويش است   
 .مان است) هويت(خودشناسی و آشنايی به چبود 

 

   )١٣٨٨  سال ١٢١کج کل نيستان ادب، برگه : اسير هروی∗ 
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ی شاهنامه، جوييدن    کشش مردم و گرايش روشن انديش به سو           
 : ناناناناالالالالموموموموی ا گفته بهروزگار بنيادين است، 

    خويشخويشخويشخويش    اصلاصلاصلاصل    ازازازاز    ماندماندماندماند    دوردوردوردور    کوکوکوکوی ی ی ی هرکسهرکسهرکسهرکس

    خويشخويشخويشخويش        وصلوصلوصلوصل            روزگارروزگارروزگارروزگار            جويدجويدجويدجويد            بازبازبازباز

 چبود  شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه.   مان آشنا می سازد     بنياد  و  ريشه ما را به      شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامه
 اکنون  فرهنگی مان را پديدار می سازد و ما را آگاه می سازد که                 

 و ما از نگاه فرهنگی برده ای بيش          استی  بردگ  دبن  در  مانی  فرهنگ
 . نيستيم

ی بلند وی زيباي از ،يمايستی می ی ی ی فردوسفردوسفردوسفردوس    بلند کاخ کنار درباری، ما که   
ی م  را  شاهنامهشاهنامهشاهنامهشاهنامهی  نويس  ناب  وی  گوي  ناب   و شادمان می شويم    کاخ  اين

    کاخکاخکاخکاخی  گير  خاک  و  گرد        و  دادن  سامان  و  سر  دری  بايست  پس  ،يمستاي
 را  کاخ  اين  گرداگرد        یهای  آلودگ  و  يمشو  کار  اندر  دستی  ی  ی  ی  فردوسفردوسفردوسفردوس
پهنايی آن را سرسبز تر        يم و بگستران  را  کاخکاخکاخکاخی  ها  گلزار  و  يمبپاالي

 . نماييم

با ناب نويسی بسازيم و نتازيم، زيرا نابنويسی آبياری فرهنگ کهن و              
تا زبان خود را ناب نسازيم، بنياد چبود               !آغاز خودشناسی است   

  .فرهنگی مان آلوده خواهد ماند
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    بنمايهبنمايهبنمايهبنمايه

    

    

، ١٣٧١، چاپ هشتم  سال        شاهنامه فردوسی :   علی فروغی    علی فروغی    علی فروغی    علی فروغی   محمدمحمدمحمدمحمد
     سازمان انتشارات جاويدان

 ، نشر بلخ ١٣۶٩فرهنگ واژه های اوستا، چاپ سال : احسان بهرامیاحسان بهرامیاحسان بهرامیاحسان بهرامی

۱۵  تا  ۱  الملوک  و  الرسل  تاريخ  يای  تبر  تاريخ:  یتبر  جرير  بن  محمد 

 ديبا چاپ، ١٣٧۵ سال پنجم چاپ ،پاينده ابوالقاسم: برگردان

 پايان  تا  هجرت  از  ايران،  در  اسالم  :ییییپتروشفسکپتروشفسکپتروشفسکپتروشفسک        وليچوليچوليچوليچ        ايلياپاايلياپاايلياپاايلياپا        پروفيسورپروفيسورپروفيسورپروفيسور
 چاپ،  پيام  انتشارات،  کشاورز  کريم:  برگردان،  یخورشيد  نهم  سده

        .یخورشيد ۱۳۶۳ سال هفتم

، چاپخانه ١٣۶۶، چاپ چهارم  ادبيات ايرانتاريخ: جالل الدين همايیجالل الدين همايیجالل الدين همايیجالل الدين همايی
 مروی

 ١٣٧٠ ادبيات در ايران، چاپ هشتم سال            تاريخ        :ذبيح اهللا صفا   ذبيح اهللا صفا   ذبيح اهللا صفا   ذبيح اهللا صفا   
 .خورشيدی، انتشارات فردوس، چاپخانه تابش
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 از  برگردان،  امروز  تا  باستان  زمان  از  ايران  تاريخ  :ییییکشاورزکشاورزکشاورزکشاورز        کيخسروکيخسروکيخسروکيخسرو
 .خورشيدی، انتشارات پويش ١٣۵٩زبان روسی، چاپ يکم، سال 

 رشيدی، چاپ  خو ١٣٨٨کج کل نيستان ادب، سال        :  اسير هروی اسير هروی اسير هروی اسير هروی 
 . ايرانيان مشهد

(شاهنامه  اهميت  وی  فردوس:  ییییفروغفروغفروغفروغی  ی  ی  ی  علعلعلعل  و  شاهنامهی    تارنما  از  
 )ايران
  )ايران و شاهنامهی  تارنما از(شاهنامه در آواز و ساز: زادهزادهزادهزاده    طالبطالبطالبطالب    قاسمقاسمقاسمقاسم
 شاهنامهی  تارنما از (شاهنامهی ا  باره  دری  مالحظات        :مسکوبمسکوبمسکوبمسکوب        رخرخرخرخ        شاهشاهشاهشاه

 )ايران و
(شاهنامه  دری  موسيق  و  ساز  نقش:  ییییجهانگيرجهانگيرجهانگيرجهانگير        پيامپيامپيامپيام ی  تارنما  از 

 ) ايران و شاهنامه

 ! خورشيدی، اعراب با ايران چه کردند١٣٨٨بهمن : : : : کوروش پرستکوروش پرستکوروش پرستکوروش پرست
   kouroshparast.comکوم  .تارنمای کوروش پرست

    ی فرهنگشهرتارنما زر و پر سيمرغ، زال: : : : منوچهر جمالیمنوچهر جمالیمنوچهر جمالیمنوچهر جمالی

    

    

    

    

       زهاک۷۸

    

    



 ی آزرفرتارنما، فردوسی تاريخ ايران و شاهنامه  فلسفه:ثاقب فرثاقب فرثاقب فرثاقب فرمرتضی مرتضی مرتضی مرتضی 

    chashniha/info.jamali.www://http    :::: جمالی جمالی جمالی جمالینوچهرنوچهرنوچهرنوچهرمممم

    www.alaam.tahoor.com/index.php تارنمای اعالمتارنمای اعالمتارنمای اعالمتارنمای اعالم

تارنمای مير فطروستارنمای مير فطروستارنمای مير فطروستارنمای مير فطروس.  http://www.mirfetros.com/ 

            دانشنامه ای آزاد    يپديا،يپديا،يپديا،يپديا،ويکويکويکويک

تارنمای پيام سرای فردوسی تارنمای پيام سرای فردوسی تارنمای پيام سرای فردوسی تارنمای پيام سرای فردوسی : : : :  امين رياحی امين رياحی امين رياحی امين رياحیمحمدمحمدمحمدمحمد
comcomcomcom....ferdousisaraferdousisaraferdousisaraferdousisara....wwwwwwwwwwww://://://://httphttphttphttp 
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