
آذربایجان و شاهنامه

دوست جوان و دانشمند، پرکار و پرانرژی و سرشار از انگیزه، دکتر سجاد آیدنلو، 
اثر درخشان دیگری را بر فهرست آثار ارزندۀ پیشین خود افزوده است: »آذربایجان 

و شاهنامه«.
این کتاب اثری اســت خواندنی و آموختنی، و بهتر از همه پاســخنامه ای است 
مستدل به کســانی که به ناحق در آذربایجان با فردوسی و شــاهکار او، شاهنامه، 
یابند که  سر ستیز دارند. کاش همۀ آذربایجانی ها این کتاب را بخوانند تا بار دیگر در
آذربایجان با نام ایران گره خورده است و جلوه ای درخشان در داستان های شاهنامه 
دارد. آذربایجان منطقۀ نوپایی نیست که به اصل و نســب تازه سر بلند کرده باشد. 
این خطۀ زرخیز و »بزرگ خیز« با گذشته ای افتخارکردنی، در طول تاریخ پر فراز و 
نشیب ما، همچنان در سر این گربۀ دوست داشــتنی، خود را آماج تیرهای بال کرده 
اســت تا ایران »ایران« بماند. حیف نیست که ما این گذشــتۀ پرخاطره را فراموش 
یبا و دوست داشتنی  کنیم، از مادها بگذریم و ساکنان نجیب و رشید این سرزمین ز

را میراثی از آسیای مرکزی بدانیم؟

بهتر نیســت به یاد این خاطــرۀ تاریخی بیافتیم که ســاکنان این خطــه از میهن 
کهنســال ما، چنان در رکاب داریوش ســوم در نبرد با اســکندر و برای بقای این 
ســرزمین دســت و پنجه نرم کرده اند و شــهربان آن روزگاران آذرآبادگان چنان با 
رشادت از خاک این سرزمین دفاع کرده است که پس از پایان نبرد، حاکم غالب نیز 
نتوانسته است دالورِی او را نادیده بگیرد و شهربانِی این خطه را دوباره به دست این 

والِی ایرانی سپرده است تا آذربایجان ما دوباره قد برافرازد.
در این کتــاب، خواننده ورود آذربایجان در داســتان های شــاهنامه را گام به گام 
دنبال می کنــد و درمی یابد که چگونه نخســتین بار در داســتان کیــکاووس، این 
ســرزمین مرکزیتی می یابد، و چگونه کیخســرو، خوشنام ترین شــاه شاهنامه، 
آتشکدۀ آذرگشسب/گشنسب را در کنار دریاچۀ چیچست)اورمیه( پی می افکند؛ 
کیخســروی که در روایت های باستانِی ما، بت برانداز اســت و با بنای این آتشکده 

تقدسی به این دریا می بخشد. 
ما همه می دانیم که در دورۀ ساســانی، از میان آتشکده هایی که در آنها آتش بهرام 
جای داشته اســت، سه آتشــکده از اهمیت بیشــتری برخوردار بوده اند: آتشکدۀ 
آذرفرنبغ در کاویان فارس که آتش به خصوص دین مردان بود؛ آتشــکدۀ برزین مهر 
در ریوند نیشــابور در خراســان که به کشــاورزان اختصاص داشــت؛ و آتشکده 

آذرگشنسب در شیز آذربایجان که آتش مخصوص ارتشتاران بود.
»گشنسب« به معنِی »دارندۀ اسبان نر« اســت، و این آتشکده معمواًل با صفات 
پیروز و تکاور توصیف می شود و به همین دلیل، به طبقۀ ارتشتاران و رزمندگان، که 

خاندان شاهی را هم در بر می گرفت، اختصاص داشته است.
در دورۀ ساســانی، این خطه و این آتشــکده اهمیتی بیشــتر از دیگر آتشکده ها 
داشت، و حتی روایت شده است که پادشاهان پس از نشستن بر تخت، پای پیاده به 

زیارت این آتشکده می رفتند .1
دکتر آیدنلو، در این کتــاب، همۀ مواردی را که از آذربایجان به عنوان ســرزمینی 

تأثیرگذار در شاهنامه ذکر شده است، برشمرده است.
موضوع مهم دیگری را که نویســنده به جا و عالمانه و منطقی مطرح کرده است، 
رفع اشتباهی است که از یکی دانســتن ترک و تورانیان پیش آمده است و در اذهان 
بی خبران، تورانِی روایی و اســاطیری با تــرک تاریخی درآمیخته اســت و توران با 
ترکســتان یکی شده اســت. نویســنده به خوبی تشــریح می کند که در شاهنامه، 

تورانیان با ایرانیان از یک تبارند و ساکن شرق و شمال شرق ایران هستند.
دیگر موضوعات مطرح شــده در این کتاب همه جالب توجه وخواندنی هستند. 
من به جزئیات محتویــات عالمانۀ آن نمی پــردازم، چون حتمًا دوســتان دیگری 
معرفِی کاملــی از آن را انجام داده اند. من فقط به عنوان یک آذربایجانِی دلبســته به 
ایران، خواســتم تالش چندســالۀ دکتر آیدنلو را در فراهم آوردن این کتاب بستایم و 
به خصوص از دوســتان معتــرض خواهش کنم ایــن کتاب و همچنین شــاهنامه 
را بخوانند!چون من بر این باورم که بیشــتر اعتراضات از جانب کســانی است که 
شاهنامه را نخوانده اند و اگر هم بخشی از آن را ورق زده اند، درک درستی از مفاهیم 

آن به دست نیاورده اند.
من به این دوســت عزیز دســت مریزاد می گویــم و از اینکه ســرزمین ما چنین 

فرزندان صالحی دارد به خود می بالم.
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