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زادگاه فردوسیزادگاه فردوسی

، نخستين کسی است که دربارهٔ نظامی عروضی
 او را زايشو زندگی فردوسی جستاری نوشته  

 ١۵امروزه در دانسته است که ” باز“در دھکده 
.  شمال مشھد قرار داردکيلومتری 

  .)استپاژ باز يا فاز معرب نام پارسی (



  سامانيانسامانيانسرزمين سرزمين : : زادگاه فردوسیزادگاه فردوسی



تولد و مرگتولد و مرگ 

 ) مي2دی٩۴٠( خورشيدی ٣١٩: تولد
در دھکده پاژ

 ) مي2دی١٠٢٠( خورشيدی ٣٩٧: وفات
  در شھر توس



ريشه يابی نام فردوسی 

بعضی گويند سوری بن ابو معشر که او را عميد خراسان «
می گفته اند، در روستای طوس کاريزی و چھارباغی 

 نام و پدر فردوسی باغبان آن مزرعه بوده و فردوسداشته 
» العھدة علی الراوی. وجه تخلص فردوسی آن است

امير دولتشاه بن ع2ءالدوله بختيشاه الغازی السمرقندی

“تذکرة الشعرا”

  ۴٢ ، صفحه١٣٣٨به ھمت محمد رمضانی، ک2له خاور، 



ريشه يابی نام فردوسی 

نام فردوسی در شاھنامه

چنان ديد گوينده يک شب به خواب

که يک جام می داشتی چون گ2ب

ی پديد آمدیئدقيقی ز جا

ھا زدی ن جام می داستان آبر

 آواز دادی که میفردوسیبه 

ين کاوس کیئمخور جز بر آ





ابو منصور محمد بن به فرمان 

ابو  حاکم توس، وزير او عبدالرزاق

 مأموريت يافت تا با منصور معمری

تنی چند از دانشمندان و تاريخدانان 

اين .  شاھنامه ای به نثر تدوين نمايد

:کسان عبارت بودند از

    ماخ از ھرات

  يزدانداد پور شاپور از سيستان

  خورشيد پور بھرام از نيشابور

شادان پور برزين از توس
  



شاھنامه ابومنصوری

 به دستور و سرمايه ابومنصورشاھنامه ابومنصوری

اصل اين .  فراھم شدمحمد بن عبدالرزاق طوسی

   ايران پيش از اس2م میۀبه تاريخ گذشتکه شاھنامه 
حدود در  آن که ۀاز بين رفته است اما مقدم،  پرداخت

. د، از باقی مانده است باشپانزده صفحه می 
. شاھنامه ابومنصوری را به نظم درآوردفردوسی



شاھنامه ابومنصوریفردوسی در بارۀ 

يکی نامه بود از گه باستان
فراوان بدو اندرون داستان

پراگنده در دست ھر موبدی
ازو بھره ای نزد ھر بخردی

يکی پھلوان بود دھقان نژاد
دلير و بزرگ و خردمند و راد

پژوھندٔه روزگار نخست
گذشته سخنھا ھمه باز جست

ز ھر کشوری موبدی سالخورد
بياورد کاين نامه را ياد کرد

بپرسيدشان از کيان جھان
وزان نامداران فرخ مھان



شاھنامه ابومنصوریفردوسی در بارۀ 

که گيتی به آغاز چون داشتند
که ايدون به ما خوار بگذاشتند

چه گونه سرآمد به نيک اختری
برايشان ھمه روز کند آوری

بگفتند پيشش يکايک مھان
سخنھای شاھان و گشت جھان

چو بشنيد ازيشان سپھبد سخن
يکی نامور نافه افکند بن

چنين يادگاری شد اندر جھان
برو آفرين از کھان و مھان



به شھرم يکی مھربان دوست بود 
تو گفتی که با من به يک پوست بود

مرا گفت خوب آمد اين رای تو
به نيکی گرايد ھمی پای تو

نبشته من اين نامٔه پھلوی
به پيش تو آرم مگر نغنوی

گشاده زبان و جوانيت ھست
سخن گفتن پھلوانيت ھست

شو اين نامٔه خسروان بازگوی
بدين جوی نزد مھان آبروی

چو آورد اين نامه نزديک من
برافروخت اين جان تاريک من



نخستين داستان از زبان يار مھربان 

قيره شبی چون شبه روی شسته ب

نه بھرام پيدا نه کيوان نه تير

نبد ھيچ پيدا نشيب از فراز

دلم تنگ شد زان شب ديرياز

خروشيدم و خواستم زو چراغ

برفت آن بت مھربانم ز باغ

بايد ھمیه مرا گفت شمعت چ

بت ببايد ھمیاشب تيره خو



بدو گفتم ای بت نيم مرد خواب
يکی شمع پيش آر چون آفتاب

بنه پيشم و بزم را ساز کن
ر چنگ و می آغاز کنآچنگ ه ب

باغه بياورد شمع و بيامد ب
برافروخت رخشنده شمع و چراغ

گفته مرا مھربان يار بشنو چ
ن پس که با کام گشتيم جفت آاز

پيمای می تا يکی داستانه ب
 باستانفرو خوانم از دفتر



به پرسيدم از ھر کسی بی شمار

به ترسيدم از گردش روزگار

مگر خود درنگم نباشد بسی

به بايد سپردن به ديگر کسی

زمانه سرای پر از جنگ بود

به جويندگان بر جھان تنگ بود

در جستجوی داستان ھای اساطيری و تاريخی



در ھراتماخ داستان ھرمز از پيری به نام  شنيدن 

يکی پير بد مرزبان ھری
پسنديده و ديده از ھر دری

ماخجھان ديده و نام او بود 
سخندان و با برگ و با برز و شاخ

به پرسيدمش تا چه دارد به ياد
ز ھرمز که بنشست بر تخت داد

چنين گفت پير خراسان که شاه
چو بنشست بر نامور پيشگاه



 در مروآزادسروداستان شغاد از  شنيدن 

آزادسرويکی پير بد نامش 
که با احمد سھل بودی به مرو

کجا نامه خسروان داشتی
تن و پيکر پھلوان داشتی

دلی پر ز دانش سری پر سخن
زبان پر ز گفتارھای کھن

به سام نريمان کشيدش نژاد
بسی داشتی رزم رستم به ياد

بگويم سخن آنچه زو يافتم
سخن را يک اندر دگر بافتم



موبد بلخشنيدن داستان خسروپرويز از  

 بلخبهموبد چنين ياد دارم ز 
به خسرو چو شد اين جھان تار و تلخ

شادان بن برزينشنيدن داستان برزوی پزشگ از  

يکی پير بد پھلوانی سخن
به گفتار و کردار گشته کھن

چنان گويد از دفتر پھلوان
که پرسيد موبد ز نوشيروان



شاھوی پيرشنيدن داستان شطرنج از  

شاھوی پيرچنين گفت فرزانه 
 اين سخن ياد گيرشاھوی پيرز 



شنيدن ديگر داستان ھا از زبان دھقانان 

ز گفتار دھقان يکی داستان
به پيوندم از گفته باستان

زموبد بدانگون برداشت ياد
که رستم برآراست از بامداد

به گفتار دھقان کنون بازگرد
نگر تا چه گويد سراينده مرد

چنين گفت موبد که يک روز طوس
بدانگه که خيزد خروش خروس



  مثنوی شاھنامه فردوسی، از نقطه نظر صنعت شعری
. سروده شده استبحر متقارباست و در 

شعری است که ھمه ابيات آن به يک ):  مزدوج، دو دو(مثنوی 
  .وزن، و دو مصرع ھر بيت آن در قافيه مشترک باشند

يکی از بحرھای عروضی است که اجزای آن چھار : بحر متقارب
 . می باشدفعولن فعولن فعولن  فعولنبار 

  )متقارب مثمن محذوف (فعولن فعولن فعولن فعل

توانا بود ھر که دانا بود
ز دانش دل پير برنا بود



: شاھنامه شامل سه دوره متفاوت می شود

  :: دوره اساطيری دوره اساطيری--١١

  از عھد کيومرث تا ظھور فريدون

  :: دوره پھلوانی دوره پھلوانی--٢٢

  از قيام کاوه تا کشته شدن رستم

  : :  دوره تاريخی دوره تاريخی--٣٣

  از اواخر عھد کيان به بعد



: در شاھنامه از چھار سلسله نام برده شده است

:دو سلسله داستانی

 پيشداديان پيشداديان--١١

 کيانيان کيانيان--٢٢

: دو سلسله تاريخی

 اشکانيان اشکانيان--٣٣

 ساسانيان ساسانيان--۴۴



آغاز کتاب
کيومرث
ھوشنگ
طھمورث
جمشيد
ضحاک
فريدون
منوچھر

پادشاھی نوذر
پادشاھی زوطھماسپ
پادشاھی گرشاسپ

کيقباد
پادشاھی کيکاووس و رفتن او به مازندران



کاووس با شاه ھاماورانکيرزم 
سھراب

داستان سياوش
پادشاھی کيخسرو شصت سال بود
گفتار اندر داستان فرود سياوش

داستان کاموس کشانی
داستان خاقان چين
داستان اکوان ديو

داستان بيژن و منيژه
داستان دوازده رخ

اندر ستايش سلطان محمود
پادشاھی لھراسپ

پادشاھی گشتاسپ صد و بيست سال بود



داستان ھفتخوان اسفنديار
داستان رستم و اسفنديار
داستان رستم و شغاد

پادشاھی بھمن اسفنديار صد و دوازده سال بود
پادشاھی ھمای چھرزاد سی و دو سال بود

پادشاھی داراب دوازده سال بود
پادشاھی دارای داراب چھارده سال بود

پادشاھی اسکندر
پادشاھی اشکانيان
پادشاھی اردشير

پادشاھی شاپور پسر اردشير سی و يک سال بود
پادشاھی اورمزد

پادشاھی بھرام اورمزد



پادشاھی بھرام نوزده سال بود
پادشاھی بھرام بھراميان
پادشاھی نرسی بھرام
پادشاھی اردشير نکوکار

پادشاھی اورمزد نرسی
فپادشاھی شاپور ذواZکتا

پادشاھی شاپور سوم
پادشاھی بھرام شاپور

پادشاھی يزدگرد بزه گر
پادشاھی بھرام گور

پادشاھی يزدگرد ھجده سال بود
پادشاھی قباد چھل و سه سال بود

پادشاھی کسری نوشين روان چھل و ھشت سال بود

پادشاھی بھرام نوزده سال بود



پادشاھی خسرو پرويز
پادشاھی شيرويه

پادشاھی اردشير شيروی
پادشاھی فرايين

پادشاھی پوران دخت
پادشاھی آزرم دخت
پادشاھی فرخ زاد
پادشاھی يزدگرد



جھان بينی فردوسیجھان بينی فردوسی



ستايش خرد

خرد بھتر از ھر چه ايزد بداد
ستايش خرد را به از راه داد

خرد رھنمای و خرد دلگشای
خرد دست گيرد به ھر دو سرای

کسی کو خرد را ندارد ز پيش
دلش گردد از کردٔه خويش ريش

خرد گر سخن برگزيند ھمی
ھمان را گزيند که بيند ھمی



“ “ بيدادبيداد””و و “ “ دادداد””

دادداد

زمين چون بھشتی شد آراسته

ز داد و ز بخشش پر از خواسته

جھان شد پر از خوبی و ايمنی

زبد بسته شد دست اھريمنی



“ “ بيدادبيداد””و و “ “ دادداد””

بيدادبيداد

به پستان ھا در شود شير خشک
نبويد به نافه درون نيز مشک

زنا و ريا آشکارا شود
دل نرم چون سنگ خارا شود

به دشت اندرون گرگ مردم خورد
خردمند بگريزد از بی خرد

شود خايه در زير مرغان تباه
ھر آنگه که بيدادگر گشت شاه



نباشد ھمی نيک و بد پايدار

ھمان به که نيکی بود يادگار

دراز است دست فلک بر بدی

ھمه نيکويی کن اگر بخردی

چو نيکی کنی، نيکی آيد برت

بدی را بدی باشد اندرخورت

مکن بد، که بينی به فرجام بد

ز بد گردد اندر جھان، نام بد

وگر بد کنی، جز بدی ندروی

شبی در جھان شادمان نغنوی

نيکی و بدینيکی و بدی



، زن رزمجوزگردآفرين: زن

زنی بود برسان گردی سوار
ھميشه به جنگ اندرون نامدار

کجا نام او بود گردآفريد
زمانه ز مادر چنين ناوريد

نھان کرد گيسو به زير زره
بزد بر سر ترگ رومی گره

فرود آمد از دژ به کردار شير
کمر بر ميان بادپايی به زير

به پيش سپاه اندر آمد چو گرد
چو رعد خروشان يکی ويله کرد

که گردان کدامند و جنگ آوران
دليران و کارآزموده سران

چو سھراب شيراوژن او را بديد
بخنديد و لب را به دندان گزيد



خواھر بھرام چوبينه و ھمسر خسروپرويزگرديه  :زن   

توگفت ھرآنکس که آھوی تو با
ھا گشاد ازنھفت ھمه راستی

مکن رای ويرانی شھر خويش
ز گيتی چو برداشتی بھرخويش

نکوھش مخواه از جھان سر به سر
نبود از تبارت کسی تاجور

چو گويند چوبينه بدنام گشت
ھمه نام بھرام دشنام گشت

برين نيز ھم خشم يزدان بود
روانت به دوزخ به زندان بود



خواھر بھرام چوبينه و ھمسر خسروپرويز گرديه :زن   

به دل ديو را يار کردی ھمی
به يزدان گنھگار گردی ھمی

جھاندار تا اين جھان آفريد
زمين کرد و ھم آسمان آفريد

بدان گفتم اين ای برادر که تخت
نيابد مگر مرد پيروزبخت

که دارد کفی راد وفر ونژاد
خردمند و روشن دل و پر ز داد

ندانم که بر تو چه خواھد رسيد
که اندر دلت شد خرد ناپديد



سوسن رامشگرسوسن رامشگر: : زنزن

زنی بود رامشگر آن جايگاه

بدو گفت ای در خور تاج و گاه

بدو گفت بنشين و خاموش باش

چو رامشگران جام می نوش باش

که ديدست رامشگری جنگجوی

نباشد به گيتی چنين راه و روی

ترا کار جز بربط و چنگ نيست

دو چنگ تو اندر خور جنگ نيست



مازندرانی سرود: طبيعت

بگفتا که رامشگری بر درست
ابا بربط و نغز رامشگرست

که مازندران شھر ما ياد باد
ھميشه بر و بومش آباد باد

که در بوستانش ھميشه گلست
به کوه اندرون Zله و سنبلست

ھوا خوشگوار و زمين پرنگار
نه گرم و نه سرد و ھميشه بھار

نوازنده بلبل به باغ اندرون
گرازنده آھو به راغ اندرون



مازندرانی سرود: طبيعت

ھميشه بياسايد از خفت و خوی
ھمه ساله ھرجای رنگست و بوی

گ2بست گويی به جويش روان
ھمی شاد گردد ز بويش روان

دی و بھمن و آذر و فرودين
ھميشه پر از Zله بينی زمين

ھمه ساله خندان لب جويبار
به ھر جای باز شکاری به کار

سراسر ھمه کشور آراسته
ز ديبا و دينار وز خواسته



مازندرانی سرود: طبيعت

بتان پرستنده با تاج زر
ھمه نامداران به زرين کمر

کسی کاندر آن بوم آباد نيست
به کام از دل و جان خود شاد نيست



بزم و رامش  
بگماز بنشست يک روز شادبه 

ز گردان لشکر ھمی کرد ياد
چنگه گاه اندرون می به نشسته ب

وای چنگ به آدل و گوش داده
دسته ھمه بادٔه خسروانی ب

ھمه پھلوانان خسروپرست
می اندر قدح چون عقيق يمن

پيش اندرون Zله و نسترنه ب
پایه پريچھرگان پيش خسرو ب

سر زلفشان بر سمن مشکسای
ھمه بزمگه بوی و رنگ بھار

کمر بسته بر پيش ساZربار



فردوسی آخرين سخن خود را در باره مجموع زمانی 
که صرف سرودن و ويراستن شاھنامه کرده در پايان 

: اثر خود بدين گونه بيان می نمايد

سی و پنج سال از سرای سپنج

بسی رنج بردم به اميد گنج

چو بر باد دادند رنج مرا

نُبد حاصلی سی و پنج مرا



داوری فردوسی در باره اثر جاويدانشداوری فردوسی در باره اثر جاويدانش 

تو اين را دروغ و فسانه مدان

به يکسان روش در زمانه مدار

ازو ھرچه اندر خورد با خرد

دگر بر ره رمز و معنی برد

اين ھا را افسانه و دروغ مپندار و وقايع را مطابق معيار زمان خود 

ھرآنچه را قرين با عقل دانستی به پذير و مابقی . قياس نکن

  .   را به رمز و اشاره و کنايه استنباط کن



داوری فردوسی در باره اثر جاويدانشداوری فردوسی در باره اثر جاويدانش 

کھن گشته اين نامٔه باستان
ز گفتار و کردار آن راستان

ھمی نوکنم گفته ھا زين سخن
ز گفتار بيدار مرد کھن

بود بيت شش بار بيور ھزار
ھای شايسته و غمگسار سخن

نبيند کسی نامٔه پارسی
بار سی نوشته به ابيات صد

اگر بازجويی درو بيت بد
ھمانا که کم باشد از پانصد



داوری فردوسی در باره اثر جاويدانشداوری فردوسی در باره اثر جاويدانش 

بناھای آباد گردد خراب
ز باران وز تابش آفتاب

ندم از نظم کاخی بلندکپی اف
که از باد و بارانش نيايد گزند

ھا بگذرد برين نامه بر سال
ھمی خواند آنکس که دارد خرد

 جھان کرده ام از سخن چون بھشت
از اين بيش تخم سخن کس نکشت



شکايت از دوران پيریشکايت از دوران پيری

چو بودم جوان برترم داشتی

به پيری مرا خوار بگذاشتی

رفاه و خرد نيست نزديک تو

پر از دردم از رای تاريک تو

مرا کاش ھرگز نپرورديا

چو پروده بودی نيازرديا



سوگ چامه در مرگ زودرس پسرسوگ چامه در مرگ زودرس پسر

مرا سال بگذشت برشست و پنج

نه نيکو بود گر بيازم به گنج

مگر بھره بر گيرم از پند خويش

بر انديشم از مرگ فرزند خويش

مرا بود نوبت برفت آن جوان

روان ز دردش منم چون تن بی 

 کام من که نوبت مرا به بی

چرا رفتی و بردی آرام من



ز بدھا تو بودی مرا دستگير

چرا چاره جستی ز ھمراه پير

ھمانا مرا چشم دارد ھمی

ز دير آمدن خشم دارد ھمی

یمگر ھمرھان جوان يافت

که از پيش من تيز بشتافتی

جوان را چو شد سال برسی و ھفت

نه بر آرزو يافت گيتی برفت

برفت و غم و رنجش ايدر بماند

دل و ديدٔه من به خون درنشاند



کنون او سوی روشنايی رسيد
پدر را ھمی جای خواھد گزيد

برآمد چنين روزگار دراز

کزان ھمرھان کس نگشتند باز

ورا سال سی بد مرا شصت و ھفت

نپرسيد زين پير و تنھا برفت

وی اندر شتاب و من اندر درنگ

ز کردارھا تا چه آيد به چنگ
روان تو دارنده روشن کناد

خرد پيش جان تو جوشن کناد
که يکسر ببخشد گناه مرا

درخشان کند تيره گاه مرا



           زوال سامانيان و برآمدن غزنويان          زوال سامانيان و برآمدن غزنويان



فردوسی 

در محفل شاعران

 دربار 

سلطان محمود



چون روی تو خورشيد نباشد روشن:  عنصری

ھمرنگ رخت گل نبود در گلشن:      فرخی

مژگانت ھمی گذر کند از جوشن:   عسجدی

مانند سنان گيو در جنگ پشن:   فردوسی



فردوسی
 در

بارگاه
سلطان 
محمود



فرخی سيستانی به محمود

اندر آن وقت که رستم به ھنر نام گرفت
جنگ بازی بد و مردان جھان سست سگال

گر به دين وقت که تو رزم کنی زنده شود
تير ترکان ترا بوسه دھد رستم زال

شجاعت تو ھمی بسترد زد دفترھا
حديث رستم دستان و نام سام سوار

نام تو نام ھمه شاھان بسترد و ببرد
شاھنامه پس از اين ھيچ ندارد مقدار



””تاريخ سيستانتاريخ سيستان““

ابوالقاسم فردوسی شاھنامه به شعر کرد و بر نام «
.  سلطان محمود کرد و چندين روز ھمی بر خواند

محمود گفت ھمه شاھنامه خود ھيچ نيست مگر حديث 
.  رستم و اندر سپاه من ھزار مرد چون رستم ھست

ندانم اندر . زندگی خداوند دراز باد: بوالقاسم گفت
اما اين دانم که .  سپاه تو چند مرد چون رستم باشد

خدای تعالی خويشتن را ھيچ بنده چون رستم ديگر 
».اين بگفت و زمين بوسه کرد و برفت. نيافريد





ديدار با مرگديدار با مرگ
کنون عمر نزديک ھشتاد شد 

اميدم به يک باره بر باد شد
ست ايران که ويران شود ادريغ 

کنام پلنگان و شيران شود
ھمه جای جنگی سواران بدی

نشستنگه شھرياران بدی
کنون جای سختی و رنج و ب2ست

نشستنگه تيزچنگ اژدھاست
کسی کز پلنگان بخوردست شير

بدين رنج ما را بود دستگير
کنون چاره ای بايد انداختن

دل خويش ازين رنج پرداختن



” شھنامه“نخستين کسانی که شاھکار فردوسی را 

.  می باشندفرخی سيستانی و اسدی توسیمی نامند، 

 

) مي?دی ١٠٢٧: مرگ( ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی
 فردوسی نغزگویشھنامهشھنامهبه 

چو از پيش گويندگان برد گوی

 )مي?دی ١٠٣٧: مرگ (ابوالحسن علی بن جولوغ فرخی سيستانی
ھمه حديث ز محمودنامه خواند و بس

 خواندی ھموارشھنامهشھنامهھمانکه قصه 



.  از زمان به خاکسپاری فردوسی آرامگاه او چندين بار ويران شد
 ميرزا عبدالوھاب خان شيرازی به فرمانشمسی١٢۶٣در سال

سردمدار خراسان جايگاه آرامگاه را شناسايی کردند و ساختمانی 
انجمن ،پس از ويران شدن اين ساختمان. آجری در آنجا ساختند

 سيد حسن تقی زاده ومحمدعلی فروغی به پافشاریآثار ملی
آغازگر بازسازی آرامگاه فردوسی شد و با فراھم آوردن ھزينٔه 

در سال) بدون بھره گيری از ياری دولت(اين کار از مردم 
رای  ب١٣١٣ سال  آرامگاھی ساختند که درھجری شمسی١٣٠۴

. بازديد مردم بازگشايی شد

.  دوبارًه ويران شد ١٣۴٣ درنشستاين آرامگاه به سبب(
).تپايان ياف١٣۴٧ درآنبازسازی 

آرامگاه فردوسی



قانون اجازه تخصيص عوائد اضافی تمبر فردوسی برای ساختن 
 شمسی١٣٠٤ بھمن ماه 11مصوب ، مقبره فردوسی

ماده واحده 

 دھد از عوائد   مجلس شورای ملی به وزارت ماليه اجازه می
تمبری که به نام فردوسی اشاعه خواھد شد آن چه  خالص فروش

زائد بر عوائد استعمال معمولی پستخانه است برای مخارج ساختن 
 اين قانون که مشتمل بر يک ماده .دمقبره فردوسی تخصيص دھ

است در جلسه اول بھمن ماه يک ھزار و سيصد و چھار شمسی به 
  . يدتصويب مجلس شورای ملی رس

 سيد محمد تدين-رييس مجلس شورای ملی  

آرامگاه فردوسی















اين مکان نظر ببعضی قرائن و اط2عات بظن قوی ”

مدفن حکيم ابوالقاسم فردوسی ناظم کتاب شاھنامه و 

داستان يوسف و زليخا است که در نيمه اول مائه 

قرن چھارم ھجری در قريه فاز واقع در جنوب 

غربی طوس وZدت و ظاھرا در چھار صد و يازده 

.  يا چھار صد و شانزده قمری در طوس وفات يافته
و چون جھل و غوغای عوام مانع شد که او را در 

قبرستان بخاک بسپارند درين مکان که باغ شخصی 

“ . او بوده است مدفون گرديد



سيمرغ



زال و رستم



رستم و رخش



جنگ رستم با اژدھا



رستم و زن جادوگر



رستم و شاه مازندران



جنگ رستم و اسفنديار



ھزاره فردوسیھزاره فردوسی

 ٢٧ برابر با  خورشيدی١٣١٣ سال  مھرماهدر تاريخ پنجم

جشن ھزاره فردوسی در تاZر  ، مي2دی١٩٣۴سپتامبر 

دبيرستان دارلفنون تھران به رياست حسن اسفندياری 

.  برگزار گرديد) حاج محتشم السلطنه(



ھزاره فردوسیھزاره فردوسی

سخنرانان اروپائی

)آلمانی (سارهفريدريش 

Friedrich Sarre (1865-1945)

)آلمانی (بکسباستيان 

Sebastian Beck (1878-1951)

) آلمانی (ِشِدرينريش نس ھاھا

Hans Heinrich Schaeder  (1896-1957)



ھزاره فردوسیھزاره فردوسی

سخنرانان اروپائی

) روسی (مينورسکیوZديمير 

Vladimir Minorsky (1877-1966)

)روسی (برتلسيوگنی ادواردويچ 

Jevgeni Edvardovich Bertel ´́́́s (1890-1975)

) روسی (نيک?يويچ ماريوری 

Yuri Nikolayevic Marr (1893-1935)



ھزاره فردوسیھزاره فردوسی

سخنرانان اروپائی

) چکسلواکيائی ( ريپکايان 
Jan Rypka (1886-1925)

)  دانمارکی (کريستن سنآرتور 
Arthur Christensen (1875-1945)

)فرانسوی (گدارآندره 

André Godard (1881-1965)

) فرانسوی (ماسهآنری 
Henry Massé (1886-1069)



 ايران به نامدر ارديبھشت ٢۵روز 

 »»   بزرگداشت فردوسی بزرگداشت فردوسی روز روز««

. نامگذاری شده  است



فردوسی و شاھنامهفردوسی و شاھنامه
رویروی

تمبر و سکّه تمبر و سکّه 



کنگره جھانی بزرگداشت حکيم ابوالقاسم فردوسی



کنگره جھانی بزرگداشت حکيم ابوالقاسم فردوسی



کنگره جھانی بزرگداشت حکيم ابوالقاسم فردوسی



تمبرھای خارجی 



Eagle Simurgh brings Zola to his father Som, Epic 
Poem Shahnama / Book of Kings 








