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  قدانحقو -اميرفيض

طرح اعالم  در و ،سنگرھمکاری داشت با ريامھرآياری که اززمان حيات شاھنشاه ع ايران –قای الف آ
نده حال ب ،نکه به ايشان گفته شدآ درتماس تلفنی با اخيرا ،ايشان بی خبربودم سالھا ازعام ھم فعال بود و

ندارم ولی اصرارايشان جواب  مساعدی برای صحبت کردن
ايشان ضمن احوال پرسی ايرادی داشتند به اينکه  .گرفت

م ابولقاسم فردوسی ندارد يحک نامی ازبنده  میتحريرات  تنظي
الزم توضيح دادم که بنده صالحيت  غيربه سختی وبا تحمل 

 وخود نمی بينم  در تاريخ ادبيات را در نظر الزم برای اظھار
مانند موافقتنامه ژنو ويا حفظ تداوم شرائط فعلی اموری  در

 .باشد مقدم ميدانمکه ممکن است درصالحيت من  را سلطنت
بررسی ھائی که انجام داده اند به اين نتيجه رسيده  ؛ايشان گفتند

شمسی زاد روز حکيم فردوسی  ٣١٩که روز اول بھمن سال 
 قای احسان يارشاطرآواين مطلب رابه ديگران ازجمله  ،است

ی دانستنی ھا . بنده ازرده ام وميخواستم شما ھم بدانيدمنتقل ک
د بو اينايشان  تشکر کردم  خواھش ديگر انی داشتندکه ارز

   .که رسيد  ،ھم برسدکه اين ارشاد به اطالع ديگران 

***  

اساسا  .ن خيرآ است ولی درمورد روز -نگ تاحدودی ھماھ ،تولد فردوسی نظراتدرمورد سال  - توضيح

. اين مشکل يعنی نظر واحد نسبت به تاريخ به روز وکمتر ،ايرانی ھا درتاريخ تولد به سال کفايت ميکنند
دقيق تولد فردوسی درکشورھای پيرو فردوسی ھم مانند افغانستان ويا جمھوری ھای مسلمان نشين شمال 

  .نظر ھماھنگی درميان نيست ،مذھب فردوسیرد ھمچنين است درمو  – ايران  ديده ميشود 

 ***  

  باال که به دستم رسيد، جسارتی بخود داده به استاد نوشتم:متن 

يخ زايش آن شرافتمند صد در صد رچرا تا ،ارددحکيم آن آقا اگر خيلی اصرار در ياد کردن از فردوسی ((
از   پيدا کرده است واصرار به ثبت آن دارد. فردوسی در کجای شاھنامه» ھجری شمسی«ايرانی را با تاريخ 

 که زادروزش بر اساس  تاريخ عربی بوده باشد. عرب بودن خودش افتخار گرفته است
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سال  ٨٠ اي ٧٨ميالدی زاده و پس از  ٩۴٠در سال  افت ميشوديفردوسی آنطور که در اسناد غربی 
  ميالدی در گذشته است.  ١٠٢٠آنطور که نوشته اند در سال 

قمری برابر  ٣٢٩يا  ٣٢٨خورشيدی برابر می شود و به گمانم با  ٣١٩ميالدی با ھمان  ٩۴٠که البته 
  ژانويه خواھد بود. ٢١ربيع الثانی و  ١۴) شنبهيد (ش يوانکاگر درست بوده باشد، آنروز خواھد بود. 

  

پيش از  ١١۶٠را اگر خاطر جمع باشد با تاريخ ايرانی ن دالور و دانشمند ايرانی آولی چرا زاد روز 
  از زمان افتخار آميز ورود کوروش به بابل حساب نکنيم.  ١۴٧٩فرار محمد يعنی برابر با 

ايرانی زاده شده و در  ١۴٧٩ از بھمن ماهنخست ماه)  (روزھورمزد روز آنصورت فردوسی در در 
  گذشته است.ميالدی در ١٠٢٠برابر با  ١۵۵٨سال 

در نزديکی توس خراسان » پاژ«که در نوشته ھا وتاريخ آمده است، فردوسی در روستايی بنام آنطور 
مان با دوران امپراتوری سامانيان بوده است. زياد در ھقان دنيا آمده است که زادروز او ھمزاز فاميلی د

   ميگذرد.  سالگی در ٣٧پسری داشته که در يا گو .فردوسی نمی دانيمزندگی جوانی باره 

  )) اينکه فردوسی ھمانند حافظ از پيروان ميتراييسم بوده باشد بسيار زياد است.احتمال 

  اين بود:  ستاد اميرفيضاپاسخ 

قای آير نامه من ھم برای ز در دراکه برای من راجع به فردوسی نوشته اي ارم ھمان متند خواھش«
 »منتقد بفرستيد

  

  

  

  

  

 


