
 زندگی نامه فردوسی

خورشیدی  ۹۱۳هجری قمری برابر با  ۹۲۳بر پایٔه دیدگاه بیشتر پژوهشگران امروزی، فردوسی در سال 

نام او همه جا . در روستای پاژ در شهرستان توس در خراسان دیده به جهان گشود( میالدی ۳۴۹)

. اند شتهنیز نو« حسن»تر  های کهن مایه نام کوچک او را در بن. است ابوالقاسم فردوسی شناخته شده

وی از همان زمان که به کسب علم و . پدرش از دهقانان طوس بود که ثروت و موقعیت قابل توجهی داشت

 . دانش می پرداخت، به خواندن داستان هم عالقه مند شد

  

و چهار پنج قرن اول از )يك طبقه از مالكان بودند كه در دوره ي ساسانیان " دهقانان"چنان كه مي دانیم 

در ايران زندگي مي كردند و يكي از طبقات اجتماعي فاصل میان طبقه كشاورزان و اشراف ( ميعهد اسال

بودند" اشرافیت ارضي"درجه اول را تشكیل مي دادند و صاحب نوعي  . 

  

از آن " روستايیان"آنها به وسیله ي . زندگانی آنان در كاخهايي كه در اراضي خود داشتند مي گذشت

نمودند و در جمع آوري مالیات اراضي با دولت ساساني و سپس در عهد اسالم با  اراضي بهره برداري می

دولت اسالم همكاري داشتند و حدودا تا زمان حمله مغول به تدريج بر اثر فتنه ها و آشوبها و تضییقات 

 .گوناگون از بین رفتند

  

ای جنبش نوزایش در  ا گونهزمان ب  آمده است، آغاز زندگی وی هم زندگی نامه فردوسی همانطور که در

میان ایرانیان بود که از سدٔه سوم هجری آغاز شده و دنباله و اوج آن به سدٔه چهارم رسید و گرانیگاه آن 

های فرارود بود خراسان و سرزمین . 

  

در درازنای همین دو سده شمار چشمگیری از سرایندگان و نویسندگان پدید آمدند و با آفرینش ادبی خود 

ارسی دری را که توانسته بود در برابر زبان عربی پایدار بماند، توانی روزافزون بخشیدند و به صورت زبان پ

های مردم پیرامونش برای  فردوسی از همان روزگار کودکی بینندٔه کوشش. زبان ادبی و فرهنگی درآوردند

ای بالندگی جسمی به ای پا به پ های دیرینه بود و خود نیز در چنان زمانه و زمینه پاسداری ارزش

گام همان راه شد سخت  فرهیختگی رسید و رهرو . 

  

دوران کودکی و نوجوانی -زندگی نامه فردوسی   

های کهن جز افسانه و  مایه درباره دوران کودکی و جوانی فردوسی نه خود شاعر سخنی گفته و نه در بن

فرهنگی  -زبانی و بافت تاریخی  با این حال از دقت در ساختار. خورد بافی چیزی به چشم می خیال



ها و  نگری در سروده توان دریافت که او در دوران پرورش و بالندگی خویش از راه مطالعه و ژرف شاهنامه، می

  مایٔه او در سرایش شاهنامه شده  نوشتارهای پیشینیان خویش سرمایٔه کالنی اندوخته که بعدها دست

چنین از شاهنامه و هم. است فردوسی زندگی نامه  اند که فردوسی با زبان  این گونه برداشت کرده 

است های شاعران عرب و نیز با زبان پهلوی آشنا بوده عربی و دیوان . 

  

 

 بیوگرافی و زندگی نامه فردوسی سراینده کتاب شاهنامه

  

های فردوسی سروده  

شاهان سامانی از دوستداران ادب فارسی . کودکی و جوانی فردوسی در زمان سامانیان سپری شد

دانند اما با  آغاز سرودن شاهنامه را بر پایٔه شاهنامه ابومنصوری از زمان سی سالگی فردوسی می. بودند

  پرداخته گی میتوان چنین برداشت کرد که وی در جوانی نیز به سرایند مطالعه زندگی نامه فردوسی می

های کهنی که در  است و چه بسا سرودن داستان های شاهنامه را در همان زمان و بر پایٔه داستان

رود  از میان داستان های شاهنامه که گمان می. است اند، آغاز کرده های گفتاری مردم جای داشته داستان
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ژه، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، توان داستانهای بیژن و منی در زمان جوانی وی گفته شده باشد می

 .داستان اکوان دیو و داستان سیاوش را نام برد

  

که به )نامه سرودٔه او  کاره ماندن گشتاسب فردوسی پس از آگاهی یافتن از مرگ دقیقی توسی و نیمه

یقی توسی در مایٔه دق ، به نگاشته شدن شاهنامه ابومنصوری که به نثر بوده و بن(پردازد زمانٔه زرتشت می

( «تخِت شاِه جهان»)است پی برد و به دنبال آن به بخارا، پایتخت سامانیان  نامه بوده سرودن گشتاسب

را نیافت « شاهنامٔه ابومنصوری»فردوسی در این سفر . رفت تا آن را بیابد و بازمانده آن را به شعر در آورد

به « شاهنامه ابومنصوری»است و  وسی بودهاما در بازگشت به توس، امیرک منصور، که از دوستان فرد

ای از آن را در اختیار  دستور پدرش ابومنصور محمد بن عبدالرزاق یکپارچه و نوشته شده بود، نسخه

 .فردوسی نهاد

  

ُسرایش شاهنامه-زندگی نامه فردوسی  

فردوسی . های ادبیات کهن پارسی است ترین نوشته ترین سرودٔه فردوسی و یکی از بزرگ شاهنامه پرآوازه

هجری قمری آغاز کرد و سر انجام آن را در  ۹۷۹سرودن شاهنامه را بر پایٔه نوشتار ابومنصوری در حدود سال

ها به انجام رساند بیتبا این ( خورشیدی ۹۷۲برابر با )هجری قمری  ۹۸۴سپندارمذ سال  ۲۲تاریخ  : 

  

به ماه سفندارمذ روز ارد                             سر آمد کنون قصٔه یزدگرد   

به نام جهان داور کردگار            ز هجرت سه صد سال و هشتاد و چار  

  

. داین ویرایش نخستین شاهنامه بود و فردوسی نزدیک به بیست سال دیگر در تکمیل و تهذیب آن کوشی

 ۹۳۴فردوسی در سال . زمان با برافتادن سامانیان و برآمدن سلطان محمود غزنوی بود ها هم این سال

در سن شصت و پنج سالگی بر آن شد که شاهنامه را به سلطان ( خورشیدی ۹۸۲برابر با )هجری قمری 

ردوسی در ویرایش دوم، ف. ای از شاهنامه شد محمود اهدا کند، و از این رو دست به کار تدوین ویرایش تازه

هجری  ۴۹۹پایان ویرایش دوم شاهنامه در سال . های مربوط به پادشاهی ساسانیان را تکمیل کرد بخش

است قمری در هفتاد و یک سالگی فردوسی بوده : 

  

همی زیر بیت اندر آرم فلک               چو سال اندر آمد به هفتاد و یک  

به نام جهان داور کردگار                  ز هجرت شده پنج هشتاد بار  

  



به گفته خود . فردوسی شاهنامه را در شش یا هفت دفتر به دربار غزنه نزد سلطان محمود فرستاد

از این رویداد تا . و پاداشی هم برای وی نفرستاد« نکرد اندر این داستانها نگاه»فردوسی، سلطان محمود 

  به شاهنامه افزود که بیشتر در گله و انتقاد از محمود و تلخ های دیگری نیز پایان زندگانی، فردوسی بخش

در روزهای پایانی زندگی فردوسی از سن خود دو بار یاد کرده، و . است کامی سراینده از اوضاع زمانه بوده

است خود را هشتاد ساله و جای دیگر هفتاد و شش ساله خوانده . 

  

 

 آرامگاه فردوسی در شهر توس

  

 درگذشت و آرامگاه فردوسی

های وی از سن و ناتوانی خود، این گونه  محمد امین ریاحی، با درنگریستن در زندگی نامه فردوسی و گفته

هجری  ۴۱۱سال هجری قمری و پیش از  ۴۹۲بایست پس از سال  است که فردوسی می گیری کرده  نتیجه

 .قمری از جهان رفته باشد

  

پس از مرگ، واعظ طبرستان به دلیل شیعه بودن فردوسی از به خاکسپاری پیکر فردوسی در گورستان 

آرامگاه فردوسی بین . مسلمانان جلوگیری کرد و به ناچار در باغ خود وی در توس به خاک سپرده شد

ازی شدبه دستور رضا شاه بازس ۱۹۱۹تا  ۱۹۹۷سالهای  . 
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 مذهب فردوسی

ای چون آثار  بر اساس ابیاتی در خود شاهنامه و همچنین با مطالعه زندگی نامه فردوسی و منابع اولیه

نظامی عروضی و نصیرالدین قزوینی، فردوسی یک مسلمان شیعه بود؛ ولی برخی از پژوهشگران اخیراً در 

اند مورد مذهب وی و شاخٔه شیعی آن اظهار تردید کرده . 

  

 بزرگداشت و گرامیداشت فردوسی

است هر سال در این روز   اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده ۲۲در ایران روز 

های بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در دانشگاهها و نهادهای پژوهشی برگزار میگردد آیین . 
 


