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آذربایجان  عنوان  با  خود  کتاب  در  آیدنلو  سجاد  چکیده: 
و  ترکان  آذربایجان،  جایگاه  دربارۀ  تحقیقی  شاهنامه؛  و 
در  شاهنامه  هزارسالۀ  پایگاه  و  شاهنامه  در  ترکی  زبان 
شاهنامه  و  آذربایجان  پیوند  گوناگون  ابعاد  به  آذربایجان 
پرداخته است؛ ایشان هم جایگاه آذربایجان و ترکان و زبان 
ترکی را در شاهنامه نشان داده و هم موقعیت شاهنامه را 
در آذربایجان و میان مردم و اهل فرهنگ و هنر آذربایجان 
بررسی کرده و به شبهه ها و نقدها در این زمینه که شاهنامه 
نویسنده  است.  داده  پاسخ  است،  آذربایجان  ضد  اثری 
رشته  به  مذکور  کتاب  معرفی  هدف  با  را  رو  پیش  نوشتار 

تحریر درآورده است.

سجاد  فردوسی،  شاهنامه،  آذربایجان،  کلیدواژه ها: 
شاهنامه،  و  آذربایجان  کتاب  شناسی،  شاهنامه  آیدنلو، 

معرفی کتاب، جایگاه آذربایجان، ترکان، زبان ترکی.
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Abstract: Sajjad Aydenlu in his book entitled 
“Azerbaijan and Shahnameh” Has conducted 
research on the position of Azerbaijan, Turks 
and Turkish language in Shahnameh and the 
millennial position of Shahnameh in Azerbaijan 
and has dealt with various aspects of the con-
nection between Azerbaijan and Shahnameh; 
He showed the place of Azerbaijan, Turks and 
Turkish language in Shahnameh and also exam-
ined the position of Shahnameh in Azerbai-
jan and among the people, culture and art of 
Azerbaijan and responded to the problems and 
criticisms raised in this regard that Shahnameh 
is an anti-Azerbaijani work.The author has 
written the following article with the aim of 
introducing the mentioned book.
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آذرباجيان والشاهنامة
ميالد عظيمي

باجيان و شاهنامه  اخلالصة: خّصص سّجاد آيدنلو كتابه املعنون آذر
باجيـان والشـاهنامة،  للبحـث يف األبعـاد املختلفـة للعالقـة بـن آذر
باجيـان واألتـراك واللغـة التركّيـة يف  وضّمنـه حتقيقـاٍت عـن مكانـة آذر
باجيان اليت امتّدت عىل مدى  الشاهنامة، ومكانة الشاهنامة يف آذر

ألف عام.
باجيـان واألتـراك واللغـة التركّيـة  وقـد بـّن يف هـذا الكتـاب مكانـة آذر
يف الشـاهنامة، مثلمـا بـّن يف اجلانـب اآلخـر مكانـة الشـاهنامة يف 
 
ً
جميبـا ّيـن،  اآلذر والفـّن  الثقافـة  وأهـل  الشـعب  ولـدى  باجيـان  آذر
مـن خـالل ذلـك عـىل مـا يثيـره البعـض مـن الشـهات والنقـود يف 
هـذا املجـال واملتمّثلـة يف كـون الشـاهنامة هـي أحـد اآلثـار املعاديـة 

باجيان. آلذر
يف بالكتاب املذكور.  التعر

ّ
واملقال احلايل يتول

سـّجاد  الفـردويس،  الشـاهنامة،  باجيـان،  آذر األساسـّية:  املفـردات 
يف  باجيان و شـاهنامه، تعر آيدنلـو، دراسـات الشـاهنامة، كتـاب آذر

باجيان، األتراك، اللغة التركّية. الكتاب، مكانة آذر
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کتاب هـای زبـان فارسـی اسـت. بـرای ایرانیـان فقـط یـک اثـر ادبـی نیسـت. فراتـر از یـک  کتـاب  شـاهنامه 
شـاهکار ادبـی سـترگ اسـت. شـاهنامه  یـک جریـان مسـتمر و دامنـه دار اجتماعـی اسـت. یـک فرهنـگ 
یخ  است. با تار و پود زندگی ایرانیان تنیده شده است. شاهنامه پلی استوار بوده برای استمرار جریان تار
کتـاب بـزرگ و از معبـر شـخصیت معتـدل و نجیـب و اخالقـی و خدابـاور  ایـران میـان مـردم. از معبـر ایـن 
فردوسـی ایـران پیـش از اسـالم بـا ایـران پـس از اسـالم پیونـد خـورده اسـت. شـخصیت خردمنـد و معتـدل  
و االی فردوسـی  معجـون مالیـم گوارایـی سـاخته از ملیـت ایرانـی و باور به اسـالم و تشـیع. بـه همین دلیل 
شـاهنامه همـواره در زندگـی مـردم ایران حضور داشـته اسـت. فردوسـی همیشـه بـرای مردم عزیـز و محترم 
گرد  بوده است. زبان شاهنامه فارسی بوده اما اقوام ایرانی با زبان های مادری مختلفشان حول شاهنامه 
آمده انـد و از آن تأثیـر گرفته انـد و بـه آن خدمـت کرده ا نـد. شـاهنامه کتـاب وحدت ایرانیان اسـت. کتاب 
قوام بخـش هویـت ملـی ایرانیـان اسـت. کتـاب خاطره هـای دیریـن مشـترک ایرانیـان اسـت. یـاد پـدر انـدر 
پـدر انـدر پـدر ماسـت.  فردوسـی در نظـر دوسـت و دشـمن نمـاد و نمونـۀ زنـده و زاینده و محبـوب و اثرگذار 

»ایرانییت« است.

به همین دلیل شاهنامه هم دوستان فراوان دارد که گاه عشق و شیفتگی پرده بر چشم خرد و آهستگیشان 
یـغ بسـیار دشـمنان بسـیار. دشـمنانی که در مخـدوش کردن  می افکنـد و هـم منتقـدان و مخالفـان و بـا در
سـیمای فردوسـی و شـاهنامه بسـیار کوشـنده وبی انصاف بوده اند. بخصوص که در صد و اند سال اخیر 
بـه بهانـه و بـا دسـتاویز حمایـت از فرهنگ هـا و زبان هـای بومـی و محلـی، تمامیـت ارضـی و یکپارچگی و 
گرفته اسـت. این یعنی  انسـجام ملی ایران مورد هجوم برخی از سیاست پیشـگان داخلی و خارجی قرار 
شـاهنامه و فردوسـی دیگر یک موضوع ادبی و اجتماعی صرف نیسـت؛ موضوع و مقوله ای سیاسـی هم 

هست و با سرنوشت ایران و منافع ملی ایرانیان پیوند خورده است. 

که در صد سال اخیرنگاه سیاست زده به زبان و ادبیات فارسی در آن  آذربایجان یکی از مناطقی است 
رواج داشـته اسـت. موضـوع شـاهنامه در آذربایجـان در هالـه ای از اغـراض سیاسـی و عواطـف برافروختـه 
و هیاهوهـا و مشـاغبات غیرعلمـی قـرار گرفتـه اسـت  تـا بـه آنجا کـه می توان گفت و از عهـده برون آمد که 
بخشـی از تندتریـن مخالفت هـا و معاندت هـا با فردوسـی از سـوی نویسـندگان آذربایجانـی صورت گرفته 
کارنامۀعشق به شاهنامه و خدمت علمی به حماسۀ ملی ایران در آذربایجان بسیار  که  است. همانطور 

پر برگ و بار است.

که شـاهنامه اثری اسـت ضد  که تکرار و تکرار و تکرار شـده و می شـود این اسـت  یکی از دروغ های بزرگ 
کتاب ها  آذربایجان. اینکه در شـاهنامه آذربایجانی ها تحقیر شـده اند. آن قدر این ادعای نادرسـت را در 
و مطبوعـات و فضـای مجـازی بازگفته انـد و بـه آن شـاخ و بـرگ داده اند که عده ای باورشـان شـده اسـت. 
کـه نثـار فردوسـی و شـاهنامه نکردنـد و  بـه نـام دوسـتی بـا آذربایجـان و تـرکان چـه تهمت هـا و دشـنام ها 
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نمی کنند. باید به این ادعاها و اتهام ها و انتقادات پاسخ داده می شد.

کتاب »آذربایجان و  آقای دکتر سجاد آیدنلو به این ضرورت فرهنگی و ملی پاسخ داده است و با تألیف 
شاهنامه؛ تحقیقی دربارۀ جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه هزارسالۀ شاهنامه 
گـون پیونـد آذربایجـان و شـاهنامه پرداختـه اسـت؛ هـم جایـگاه آذربایجـان و  گونا در آذربایجـان« بـه ابعـاد 
ترکان و زبان ترکی را در شـاهنامه نشـان داده و هم موقعیت شـاهنامه را در آذربایجان و میان مردم و اهل 

فرهنگ و هنر آذربایجان بررسیده است و هم به شبهه ها و نقدها پاسخ داده است. 

کرامند و پرمایه است. هفت فصل دارد: »آذربایجان در شاهنامه«، »ترک/  کتابی  آذربایجان و شاهنامه 
تـرکان در شـاهنامه«، »زبـان ترکـی در شـاهنامه«، »آذربایجـان در روایت هـای ملـی- پهلوانـی ایـران )خارج 
از شـاهنامه(«، »شـاهنامه در آذربایجان«، »شاهنامه شناسـان و شـاهنامه پژوهان آذربایجانی« و »بررسـی 
نظریـات منتقـدان آذربایجانـی فردوسـی و شاهنامه«.سرشـار از »اطالعـات« اسـت. اطالعاتـی مسـتند بـه 
کتاب نوعی منبع شناسـی شـاهنامه پژوهی تلقی تواند شـد.  کتابنامۀ این  انبوهی منابع و مآخذ اسـتوار. 
آیدنلو شاهنامه شناسی پرکار و پربرکت است. تقریبا هرچه را دربارۀ شاهنامه نوشته می شود می خواند و 
نقد می کند. این کتاب حاصل هجده سال پژوهش محققی است که اشراف شگرفی بر مباحث مربوط 
که به  کسـر شـأن خود نمی داند  که بسـیار فروتن اسـت و  به شـاهنامه و حماسـۀ ملی ایران دارد. محققی 
آثـار نویسـندگان گمنـام و کم شناخته شـده نیـز توجه کند. اشـراف علمی و فروتنـی علمی و امانت علمی 

مزیت همۀ نوشته های آیدنلوست.

روش مؤلف علمی است. استنباطات و استنتاجاتش مبتنی بر اسناد است و استوار به منطق و منهج 
کرده اسـت. با آنکه عاشـق فردوسـی و شـاهنامه اسـت اما  علمی اسـت. مطلقا اعتدال و انصاف پیشـه 
هرگـز بـه وادی شـیفتگی و تعصـب نلغزیـده اسـت. بیانـش روشـن و متیـن و لحنـش آرام و معتـدل اسـت. 
گفته اسـت. با دشـنام دهندگان  مؤدب و متواضع و موجز و پیراسـته از جدل و مغلطه و سفسـطه سـخن 
بـه نرمـی سـخن گفتـه اسـت. ایـن کتـاب  نمونـۀ درسـتی از بحـث علمـی شـریف و جـدال احسـن اسـت. 
یک و آغشـته به غرض  کـه در موضوعـی چنین لغران و بار هنـر و پختگـی و خردمنـدی مؤلـف اینجاسـت 
و سیاسـت و جنجـال قدمـی از مرزهـای تحقیـق دانشـگاهی و علمی فراتر ننهاده اسـت. این کتاب برای 
دفاع از ایران و شـاهنامه و فردوسـی نوشـته نشـده اسـت برای تببین علمی »حقیقت« نوشـته شـده اسـت 
کتاب هـای خـوب  و توفیـق آیدنلـو حیـرت آور اسـت. جـای دیگـر نوشـته ام و تکـرار می کنـم:» مقـاالت و 
کار اوست. حاصل هجده سال تحقیق  کتاب چیز دیگری است. اوج  یادی از آیدنلو خوانده ام اما این  ز
که دربارۀ شـاهنامه نوشـته شـده اسـت. به نظر من  اوسـت. دسـتاورد اشـراف حیرت آور او بر آثاری اسـت 
گـر آیدنلـو جـز همیـن کتـاب چیـزی ننوشـته بـود و دیگـر ننویسـد نامـش ماندگار خواهـد بـود؛ به عنوان یک  ا

شاهنامه شناس برجسته و یک خادم نجیب انسجام ملی و یکپارچگی ایران«.
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کتـاب نوشـته اسـت: »بـا نهایـت  آیدنلـو آذربایجانـی اسـت. در مقدمـه 
یـم، ترکـی آذربایجانـی، سـخن  افتخـار و احتـرام و عالقـه، بـه زبـان مادر
کامـاًل بـه پاسـداری، حرمـت،  می گویـم و آثـار ادبـی آن را... می خوانـم و 
یـس و تحقیـق علمـی زبـان و ادبیـات ترکـی آذربایجانـی معتقـدم«.  تدر
تقدیـم  فرهیختـه ای«  و  فهیـم  آذربایجانیـان  »همـۀ  بـه  هـم  را  کتابـش 
کـه »هـم زبـان و ادبیـات ملـی- میهنـی خویـش، فارسـی، را عزیـز  کـرده 
می شـمرند و می خواننـد و هـم زبـان و ادبیـات مـادری- محلـی خویش، 
ترکـی آذربایجانـی را«. او بـا ایـن بینـش روشـن و پختـه بـه ایـن موضـوع 
علمـی  منـش  از  هـم  یک جـا  حتـی  و  پرداختـه  ملـی  و  حسـاس  بسـیار 
و اعتـدال و ادب خـارج نشـده اسـت. آیدنلـو زبـان و ادبیـات ترکـی را 
معارض و رقیب زبان فارسـی و شـاهنامه نمی داند. این بینش سـتودنی 
در سراسـر ایـن کتـاب تجلـی دارد. شـک نـدارم تنهـا و تنهـا و تنها چنین 
بینشـی در مواجهـه بـا اقـوام ایرانـی و آداب و زبان های محلی سـودمند و 

راهگشاست والغیر.

آیدنلو نشان داده آذربایجان در شاهنامه و همچنین بسیاری از منابع ملی- پهلوانی دیگر، همواره بخش 
یخ ملی و داسـتانی ایران در آذربایجان رخ  مهمی از ایران زمین اسـت؛ برخی از وقایع مهم شـاهنامه و تار
داده و به سبب وجود آتشکدۀ آذرگشنسب نوعی پایتخت دینی- معنوی و دوم ایران محسوب می شده و 
شاه نشین بوده است. همچنین آذربایجانی ها در شاهنامه با صفت »بزرگان و آزادگان« ستوده شده اند. 
نشـان داده در شـاهنامه آذربایجـان و آذربایجانی هـا هیـچ ارتباطـی و نسـبتی بـا تـوران و تـرکان ندارنـد. بـا 
گذشـته چـه حضـور مؤثـر و پررنگـی در فرهنـگ و  کـه شـاهنامه در هـزار سـال  گسـترده  نشـان داده  تتبعـی 
ادبیات و هنر و باورها و افسانه های بومی آذربایجان داشته است و آذربایجانی ها چه خدمات بزرگی به 
شـاهنامه و فردوسـی کرده اند. این تتبع نشـان می دهد که آذربایجان در زمرۀ نخسـتین مناطق ایران بوده 
که شاهنامه در آن حضور یافته و این حضور ادبی و فرهنگی و هنری و اجتماعی به انواع و اقسام اشکال 
تـا کنـون اسـتمرار یافتـه اسـت. ایـن بخـش کتـاب با همـۀ پرمایگی و تفصیـل کامل نیسـت و باید تکمیل 
کـه مـی خوانیـم بایـد در جسـتجوی حضـور شـاهنامه در آذربایجـان باشـیم.  شـود. در هـر کتـاب و سـندی 
کـه نشـان می دهد بسـیاری از  همچنیـن بایـد مؤکـدا یـاد کنـم از بحـث عالـی »تـرک و تـرکان« در شـاهنامه. 
ینیسـت«  کـه دوسـتان توهیـن نـژادی می داننـد و بـه اسـتناد آنهـا فردوسـی را نژادپرسـت و »شوو مطالبـی را 
می خوانند به اقتضای بافت و سـاختار داسـتانی شـاهنامه اسـت و مشـابه این سخنان را ترکان و دیگران 
هـم دربـارۀ ایرانیـان گفته انـد و فردوسـی سـخنان ضـد ایرانـی آنـان را هـم نقل کرده اسـت. ضمـن اینکه در 

شاهنامه ترکان و پهلوانان ترک و فضایلشان ستوده شده اند.
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کتاب آیدنلو هرجا سـخنی قابل نقل و نقد از منتقدان آذربایجانی  شـاهنامه یافته، نقل  در فصل پایانی 
کرده و به آنها پاسخ داده است.  این بخش به نوعی جنس و عیار علمی انتقادات مخالفان  آذربایجانی 
شاهنامه را نشان می دهد. پاسخ های آیدنلو را بخوانید. شک ندارم این حرمت و شفقت و ادب و دانش 
گشاده خواهد شد و ُجستن حقیقت  گفتگوی علمی  و متانت در مخاطبان مؤثر واقع خواهد شد. باب 

کی و غرض ورزی غالب خواهد شد.  بر مغلطه و شغب نا

به یاد سـخن شـگرف و آموزنده ای از عطار در مقدمۀ تذکرةاالولیاء افتادم. درس زندگی و  چراغ هدایت 
که چون ما ظاهرا  اسـت این سـخن عطار. در بیان علت نوشـتن تذکرةاالولیاء فرمود:» دیگر باعث آن بود 
گـر یـک سـخن بـه خـالف تـو می گوینـد به خـون آن کس سـعی می کنی و سـال ها بـدان یک  کـه ا مـی بینیـم 
سـخن کینـه در سـینه مـی گیـری؛ چـون سـخن ناشایسـت باطـل را در نفـس تـو چندیـن اثر اسـت هم سـخن 

گرچه تو از آن اثر خبر نیابی«. شایستۀ حق را در دل تو اثر تواند بود هزار چندان، ا

شـاهنامه ماندگاراسـت. آذربایجان ماندگاراسـت. دلبسـتگی ایرانیان به آذربایجان و شـاهنامۀ فردوسـی 
که با اغراض معلوم به  کسـانی خواهند بود  و پیوند ایران با آذربایجان ماندگار اسـت. همچنین همیشـه 
کتاب سـجاد آیدنلو  کنند. به امید و یاری خداوند  کنند و دربارۀ شـاهنامه شـبهه افکنی  فردوسـی حمله 
هـم مانـدگار خواهـد بـود و چـراغ راه جوانـان و خواننـدگان حق جویـی خواهـد بـود کـه سـخنان مختلـف را 

می شنوند و بهترینشان را برمی گزینند.


