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نبوود  یکه اگر فردوس دیدانیم چی. هیبودن و زبان فارس یرانی: ادیکنیافتخار م زیشما به دو چ ،یامروز بعد از مسلمان

 یابوالقاسوم فردوسو می. حکوداشوتیمو یافتخوار یجا ستیبود که معلوم ن گرید یزیاگر بود چ اینبود و  ایهر دو  نیا

 از هور سوو موورد رانیوزبان و فرهنگ ا تیّنظم درآورد که موجود بهخودش را  میکتاب عظ یامه، زمانشاهن دآورندةیپد

سپرده شوده بوود  یرا که به فراموش یرانیو سرگذشت قوم ا خیزمانة خود تار ازیتاخت و تاز قرار گرفته بود. او با درک ن

سوقو  و زوا   طوررا از خ یرانویا تیّوفرهنوگ و قومتمام به نظوم درآورد و  یبا استاد یفارس یوایو ش نیریبه زبان ش

 نیوکه بوه ا ی. روزدیسا  طو  کش یاز س شتریکتاب بزرگ ب نیو نظم ا نیو تدو میداستانها و تنظ ینجات داد. گردآور

 یریوبرد پ انیبه پا یکه آن را با سرافراز ینبود و زمان دایاو پ یهم بر سر و رو دیسپ یمو کی باًیآورد تقر یکار مهم رو

 او را در خود گرفته بود. دجوفرونشسته و و شیبر سر و رو

. مییگوویسخن م یو پرشکوه فارس نیریبا زبان ش میو هر کجا که هست میهست یرانیکه همه ا میکنیامروز ما افتخار م

 یبوانهموه از سرچشومة ز یرانوینوام اخوش سندةیعارف و دهها شاعر و نو یسخن، حافظ رازدان، موالنا نیریش یسعد

 افکنده بود. یاز آنان پ شیاستوار آن را پ یبنا یاند که فردوسو سرشار شده رابیس

 نةیدر سو ران،یورا از آغاز تا روزگار آمدن اسوالم بوه ا رانیپرشکوه ا خیدوره تار کیکه عالوه بر آن یشاهنامة فردوس

جا در خودش بازتاب داده است، تا آن زیرا ن ینرایانسان ا یاز زندگ ییهاها و گوشهداده، تمام آرزوها، دغدغه یخود جا

و  یخود را از موضوعات خوانوادگ اکانین یزندگ یهاتمام جنبه دیتوانیم د،یخوانیکتاب گرانقدر را م نیشما ا یکه وقت

  را در خوال یهمگوان یسوتیتوأم بوا مسوالمت و همز یزندگ وةیو ش یبلند انسان لیگرفته تا مسا گریکدیروابط افراد با 

 .دیحوادث آن مالحظه کن

 یامهوایپ دیتوانیهزار سا  هنوز شما م کیاست که امروز پس از گذشت  یکتاب به حدّ نیزبان ا یو استوار یسادگ

 دیوتوانسوته اسوت در توح نیتر و بهتر از اساده ی. چه کسدیو از آن لذّت ببر دیابیدر یزبان آن را به خوب ینیریو ش بایز

 :دییبگو خداوند سخن
 

 سووتیداونوود دارنوودة هسووت و نخ
 

 سوتیکی زدیوست و اجفت زیهمه چ 
 

 نیودر ا یو خاندان او اظهار ارادت کند که فردوس امبریتوانسته است به پ نیتر از اتر و خالصانهروشن یچه کس ایو 

 کرده است: تیب
 

 ینبووو تیووومووونم بنووودة اهووول ب
        

 یوصووو یخووواک پوووا ندةیسوووتا 
 

در مقوام  توانودیمو ند،یبیهم همراه م بارا  ییو توانا ییکه دانا ران،یمثل ا زبانیفارسنوز هم پس از هزار سا  ملّت ه

 که: سدیبنو یخود با سرافراز یجلد کتابها و سردر آموزشگاهها یرا رو یاشعار بلند فردوس نیاز دانش ا شیستا
 

 توانوووا بوووود هرکوووه دانوووا بوووود
 

 بوووود رنووواب ریوووز دانوووش د  پ 
 



 وآموزان خود اعالم کند که:بلند به ن یصدا باو        
 

 سوتین چیز دانش به اندر جهان هو
 

 سوتیکیجوان نوادان  تن مورده و 
 

 

 امیوپ نیبنوابرا بخشوند،یاند که وجود انسان را کما  مسکّه کی یِتن دو دو رو یرویخرد و ن یروین شاهنامهدر      

 است که:  نیشاهنامه ا گرید
 

 یبوووود مووورد را راسوووت رویوووز ن
 

 یو کاسووت دیووزا یکوو  یسووتز س 
 

       

 

کوه  میبنگور یو چنان به زندگ میکن افتیامروز در یزندگ یکتاب بزرگ برا نیاز ا یاریبس یامهایپ میتوانیما م نکیا

 بنگرد. یچنان باشد و چون او به زندگ یرانیکه هر ا خواستیم یو فردوس ستندینگریما م انینیشیپ

 

 
 

 یفردوس یردسراخ یمؤسسة فرهنگ ریمد

 

 

 

 


