
آذربایجان و شاهنامه، دو اسم، یک رسم

زنده یاد دکتر جابر عناصری از سنگ قبری در یکی از گورستان های شهر سراب 
آذربایجان شرقی نوشته اند که اشــعاری به زبان آذری1 دربارۀ بی وفایِی دنیا داشته 
است. برگردان این شعر )توسط خود دکتر عناصری( چنین است: این جهان فانی 
است فانی / چه کســی در این جهان باقی اســت باقی / هر دم باد خزان می وزد 
و / برگ درختان را پرپر می ســازد / کو رســتم با عمودش؟ و جمشید جم با جام 

جهان بینش / کو جمشید و ضحاک؟ / چه بر سر فریدون آمد؟ 2
این سنگ قبر و هزاران پدیدۀ دیگر شاهدان رواج و محبوبیت شاهنامه در زندگِی 
آذری هاست. عبارت دو »اســم« یعنی آذربایجان و شاهنامه و یک »رسم« یعنی 
یک روح و یک هویت شاید گویای این همسانی باشــد. داستان های ملِی ایرانی 
و بهترین پدیدارِی آن یعنی شــاهنامه، در آذربایجان همچون خراســان یا فارس 
یا کرمان3 از دل مردمان و از اعماق روســتاها زاده شــده و در همان اعماق ایران و 
فرهنگ آن را از گزندهای مهاجمان نگهداری کرده اســت. بر این مبنا، اگر سراغ 
نقش و جایگاه شاهنامه می گردیم، باید به روستاها سر بزنیم. پدیدارِی شاهنامه در 
قالب برنامۀ تقویت هویت ملی در دورۀ پهلوی سرآغاز رواج شاهنامه نیست، بلکه 
رو آمدن و ویترین شدن شــاهنامه است. در واقع، رضاشاه شــاهنامه و فرهنگ 

ایرانشهری را از اعماق جامعه به صحنه کشید.
در هزار سال گذشته، شــاهنامه در اعماق جامعۀ آذربایجان حضور داشته و در 
زبان، نام ها، داستان ها، و افســانه ها و یا رفتارها و کنش های اجتماعی بروز پیدا 
می کرده است. هنوز ، حتی میانسال های آذری، شــاهنامه خوانی ها و نقالی های 
عصرانه در شــهرهای مختلف را به یــاد دارند و هنــوز فرزندان و گاه همســران 

شاهنامه خوان ها زنده هستند.
اما همۀ این پدیداری برای چون منی که در آذربایجان زاده و زیســته ام، بدیهی و 
معمولی است و گاه از همین بدیهی بودن به چشم نمی آید. آذربایجان نه تنها بخشی 
از پیکرۀ ایرانشهری اســت، بلکه در زایش و رشــد این فرهنگ تأثیر چشمگیری 
داشته و دارد. به عبارت دیگر، اگر فرهنگ ایرانشــهری از آذربایجان کم شود، نه 
آذربایجان هویت و فرهنگ و قدمت خود را حفظ تواند کرد و نه ایران کامل و غنی 

خواهد ماند.
تقریبًا هیچ انســان فرهیخته ای در درســتِی این گزاره ها تردید روا نمی دارد. اما 
وقتی برای تعیین مصداق های این گزاره ها ســراغ تحلیل هــای علمی و فرهنگِی 
دقیق و قابل اســتناد برویم، چیز دندان گیری به دست نخواهیم آورد. در این حوزه 

هم، مثل حوزه های دیگر، تقریبًا کاری نکرده ایم. عجیب نیست!
ما هنوز یک تحلیل فلســفی-تاریخِی ژرف از شاهنامه نداریم و حتی کسانی که 

شــاهنامه را دوســت دارند، به ندرت می دانند چرا؟ منظور از دانستن بسنده کردن 
به کلیات و شعارها نیســت. بنابراین، کاماًل طبیعی اســت که ندانیم شاهنامه در 
آذربایجان، در شــهرها و روســتاها و خانه های این خطۀ بــزرگ و غنی، چگونه 
خوانده می شــد و چگونه فهمیده می شــد و در هنر و زندگِی مردمــان آذربایجان 

چگونه تجلی می کرد؟ 
رابطۀ شــاهنامه با آذربایجان، مثــاًل تبریز، همانند رابطۀ رمان اولیور تویســت 
با لندن یا بینوایان بــا پاریس یا هاکلبری فین با جامعۀ آمریکاســت. همان طور که 
روح این سه شهر و مدرنیتۀ حاکم بر آنها در این ســه اثر بزرگ ادبی متجلی است و 
می توان روح این شــهرها را در این رمان ها یافت، روح آذربایجان را هم می توان در 
شاهنامه یافت 4. اما نه دربارۀ هنر متأثر از شــاهنامه آذربایجان، نه شعر فارسی و 
ترکِی برگرفته شده از شاهنامه، نه درباره نقاالن آذری و نه در هیچ زمینۀ دیگر، سند 
و اثِر جمع آوری شده و طبقه بندی شــدۀ علمی نداریم که با استناد به آن دربارۀ این 

روح مشترک سخن بگوییم.
در دالیل این کــم کارِی تاریخی به طور صریح می توان گفــت که ما ملت تحقیق 
نبوده و نیستیم و دولت های چند دهۀ اخیر تمایل به این نوع تحقیقات نداشته اند و 
از آنها حمایت نکرده اند. و در این میان راه برای یک جعل تاریخِی بزرگ باز شــده 

است که آذربایجان را بخشی از دنیای ترکی قلمداد کند.
در میان همۀ این مصائب، کتاب »آذربایجان و شاهنامه« نوشتۀ دوست عزیز ما 
استاد دکتر سجاد آیدنلو، که به حق یکی از بزرگترین شاهنامه شناسان زندۀ جهان 

است، نوشته می شود.
مهمترین ویژگِی کتاب دکتر آیدنلو ســندبودن آن برای اثبات آن روح مشــترکی 
است که قرن ها وجود داشــته و دارد، اما دیده نمی شــود. آیدنلو حدود و ثغور این 
روح را برای ما ترسیم می کند. از این پس، می توانیم برای هر کس که شکی در روح 
مشترک آذربایجان و شــاهنامه دارد، این کتاب را نام ببریم و امیدوار باشیم از این 
کتاب ها باز هم نوشته شود و ابعاد مختلف فرهنگ ایرانشهرِی آذربایجان بازنمایی 
شود. کتاب »آذربایجان و شاهنامه« افرون بر سندبودگِی ارزنده اش، ارزش های 
درخــور دیگری هم دارد. نخســتین ارزش کتــاب »آذربایجان و شــاهنامه« در 
شــاهنامه شناســانه بودن آن اســت. با این کتاب، یک اثر علمِی وزین به گنجینۀ 

شاهنامه شناسِی ما افزوده شد.
تاریخچۀ شاهنامه شناســی در ایران5 به پیش و پس از زنده یاد استاد سیدحسن 
تقی زاده تقسیم می شود. پیش از آن شاهنامه شناسی افسانه پردازانه و شاعرانه بود و 
در قالب تلمیح های شعری رایج بود، و پس از آن شاهنامه شناسی علمِی و روشمند 
رواج پیدا کرد. دوران علمِی شاهنامه شناســی هم به دو دوره تقســیم می شــود. 
شاهنامه شناسِی پیش از تصحیح شاهنامه به دست استاد دکتر جالل خالقی مطلق 
و شاهنامه شناســی پس از آن. بنابراین، هرچه از دورۀ ســنتِی ایران پیش می آییم، 
شاهنامه شناسی دقیق تر و علمی تر و مستندتر می شود. با وجود تالش های ارزندۀ 
بسیاری از دانشمندان، هنوز بسیاری از جوانب شاهنامه در ایران پژوهش نشده و 

134

جواد رنجبر درخشی لر    
شاهنامه پژوه

شماره 25 - مهر 99



135

قفسـه

آثار علمِی درجه یک بسیار اندک است. اما دریغا که آثار انشایی و برداشت های سطحی 
و تفسیر به رأی فراوان است. کتاب »آذربایجان و شاهنامه« را می توان یکی از مهمترین 
کتاب های این دورۀ شاهنامه شناســِی ایران دانست، همان طور که خود دکتر آیدنلو یکی 

از مهمترین چهره های آن است.
دومین ارزش کتاب در آذربایجان شناســانه بــودن آن اســت. آذربایجان منطقه ای 
بســیار غنی اســت: در اقتصاد و تولید و تجارت و صنعت، در تمــام جوانب دین، فقه و 
تفسیر و عرفان، در فلسفه، در فرهنگ و تجدد، در شــعر و ادب، در هنر و در سیاست؛ 
امــا تقریبًا تمام ایــن حوزه های فکــری و تالش های ارزنده ناشــناخته مانده اســت، 
درحالی که در گذشــته تالش های ارزنده ای آغاز شــده بود6. در دهه هــای اخیر، کمتر 
کتابی دربارۀ فرهنگ و ادبیات و مشاهیر نوشته شده اســت که فارغ از دسته بندی های 
سیاسی یا تعصب های عقیدتی و قومی و ســطحی نگری و کتاب سازی باشد و بتوان نام 

آذربایجان شناسی بر آن گذاشت.
در این ناکامی، نکتۀ ظریفی وجود دارد. هر تالشی که آذربایجان را بی زمینۀ تاریخی و 
ریشۀ هویتی اش، یعنی ایران، بررسی کند، در نهایت از عمق و ارزش فرهنگی برخوردار 
نخواهد بود. حتی شــعر ترکِی آذربایجانی در آثار زنده یاد اســتاد شهریار به اوج تاریخِی 
خود می رســد که ارزش های فرهنگِی ایرانشــهری را به خوبی می شناخت. شاید بتوان 
اشعار ترکِی استاد شــهریار را از نظر ســاخت زبان و واژگان برتر از اشــعار دیگر ترکی 

دانست، درحالی که مایه های فکری و فرهنگِی آن یکسره ایرانی است7.
کتــاب آیدنلــو درحالی کــه ادعایــی در آذربایجان شناســی نــدارد، یــک کتاب 
آذربایجان شناسانۀ درجه یک اســت. بخش ترکان در شــاهنامه به ریشه یابِی قومیت 
ترکی پرداخته، بخش زبان ترکی در شاهنامه به واژه شناسِی ترکی کمک می کند، و بخش 
شــاهنامه در آذربایجان و شاهنامه شناسان آذری برشــی از فرهنگ و تاریخ آذربایجان 

است و می تواند برای هر پژوهشگری مفید باشد.
فصل شــاهنامه در آذربایجان که بیشــتر بــه پدیدارِی شــاهنامه در شــعر آذری ها 
اختصاص دارد، افزون بر کارکردی که نویسنده برای آن در نظر گرفته، یک روایت کوتاه 
و فشرده از شعر آذربایجان نیز هســت؛ به عبارت دیگر، یک تابلوی راهنما برای کسانی 
است که می خواهند در ادبیات آذربایجان کارهای پژوهشِی جدی بکنند. در این کتاب، 
داد برخی از شاعران بزرگ آذری همچون معجز شبستری داده شده و چهرۀ واقعِی آنها، 
ورای چهرۀ ساختگی در فضای مجازی، به خواننده نشــان داده می شود. بنابراین، این 
کتاب همان قدر که خدمت به شاهنامه و حضرت استاد فردوسی است، خدمت به هنر و 

ادبیات آذربایجان نیز است.
ســومین ارزش کتاب »آذربایجان و شــاهنامه« در روش علمِی آن است. بی تعارف، 
نســل ما از نظر علمی بســیار عقب تر از نسل پیشین ایســتاده اســت. این سخن را با 
ادعاهایی همچــون عوض شــدن زمانــه و روش کار و ممکن نبــودن جامعیت علمی 
و ادعاهای دیگری از این دســت نمی توان توجیه کرد. دنیا هر چقدر عوض شــده باشد 
و روش کار علمی هر چه تغییر کرده باشــد، اهمیت خواندن منابع دســت اول کم نشده 
اســت. اما اکنون در مقاله هایی که به نام علمی-پژوهشــی نوشــته و چاپ می شــود، 
به ندرت از منابع دست اول استفاده می شود؛ هرچه هست کپی از منابع کپی شده است. 
آثاری هم که توســط این نسل نوشته می شود، به ندرت علمی و اســتثنائا ماندگار است. 

در این کتاب، داد برخی از شاعران بزرگ آذری همچون معجز 
شبستری داده شده و چهرۀ واقعِی آنها، ورای چهرۀ ساختگی 
در فضای مجازی، به خواننده نشان داده می شود. بنابراین، 

این کتاب همان قدر که خدمت به شاهنامه و حضرت استاد 
فردوسی است، خدمت به هنر و ادبیات آذربایجان نیز است.
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وقتی دربارۀ فاصلۀ نسل ها حرف می زنیم، دربارۀ صدها ســال حرف نمی زنیم. همین 
االن فاصلۀ استادان فعال نســل های قبلی، همچون استاد دکتر شفیعِی کدکنی و استاد 
دکتر ژاله آموزگار، با استادان نسل ما بسیار بسیار زیاد است. این دردی است که درمان 

می خواهد، حتی به تیغ و جراحی.
آیدنلو با روش های علمی و دقیق خود نه تنها به ارج اســتادان پیشــین رسیده است، 
بلکه نسل ما را هم روسفید و امیدوار کرده و این پیام را رسانده که نسل ما هم می تواند با 

دوری از فضای مجازی و سطحی نگری های رایج، به کارهای علمِی ماندگار بپردازد. 
ارزش دیگر کتاب »آذربایجان و شــاهنامه« در باب گفتگویی است که با مخالفان و 
منتقدان شاهنامه باز می کند. از این منظر، کتاب دکتر آیدنلو بی سابقه است. تا کنون یا 
به ادعاهای مخالفان و منتقدان فرهنگ ایران یا پاســخ داده نشده و یا بیشتر بحث های 
قومی و پاسخ هایی که به آنها داده شــده در فضاهای ژورنالیستی یا علمِی سطح پایین و 
پر از دشنام و ناسزا و تهمت و ادعاهای پوچ بوده و به ندرت گفتگوهای علمی و مؤدبانه 
و ثمربخش وجود داشته است. در بررسِی چرایی این وضعیت به دو دلیل می توان اشاره 
کرد. اولی که دلیل پاسخ ندادن هاســت، این است که استادان شــأن خود را از منتقدان 
باالتر دیده اند و نخواســته اند اعتبار علمِی خود را خرج گفتگو با افرادی بکنند که گاه 
حتی الفبای موضوع را هم نیاموخته اند. دکتر آیدنلو نخســتین فردی اســت که اعتبار 
علمِی خود را، بی توجه به برخی انتقادها، صرف گفتگو و پاســخ گویی کرده اســت. از 

این نظر، او یک ساختارشکن و بدعت گذار ارجمند است و امید که راهش ادامه یابد.
دلیل دوم به همان ابرمعضل پایین بودن سطح علمِی نسل ما بازمی گردد. در دو سوی 

این منازعات، کمتر دانش و فرهیختگی مشاهده می شود.
کتاب »آذربایجان و شــاهنامه« راه فراخــی برای گفتگوهای علمــی بین منتقدان 
و دوســتداران شــاهنامه بازمی کند و الگویی درســت ارائه می کند. دکتر آیدنلو تقرییًا 
تمام پرســش ها را دربارۀ شــاهنامه، حتی از کم ارزش ترین منابع، جمع آوری کرده و با 
نهایت ادب و احترام پاسخ گفته است. این نکته را حتما باید بگویم که این ادب و احترام 
از طرف آیدنلو اصاًل زاییدۀ قلم او و یا یک نمایش روشــنفکرانه نیســت. من بارها در 
گفتگوهای دو نفره در خلوت یا در تلفن شــاهد ادب و احترام ویژه اش حتی نســبت به 
بزرگترین فحاش ها و توهین کنندگان بوده ام. بنابراین، احتــرام به مخالف برای آیدنلو 

ذاتی، ازدل برآمده، و دائمی است، و به همین اعتبار ارزشمند و مؤثر است.
دربارۀ روش برخورد با مخالفان شــاهنامه نظرهای متفاوتی وجود دارد. آیدنلو قویًا 
به روش گفتگو باور دارد و هر روش دیگری را بی نتیجه می داند. سؤال مهم در این زمینه 
این است: آیا این نوع پاسخ گویی به افرادی که بدون آشنایی با شاهنامه و از سر لجاجت 

با آن به منازعه برخاسته اند، درست است یا خیر؟
پیش از پاسخ به این ســؤال، باید مخالفان و منتقدان شــاهنامه را طبقه بندی کنیم. 
برخی از دوســتان صرفًا سؤال و مســئله دارند8. روش آیدنلو قطعًا برای این افراد مفید 
و مؤثر است. دســتۀ دیگری اما نه شــاهنامه را خوانده اند و نه وجود و عدم این کتاب 
برای شــان اهمیتی دارد. آنها به شــاهنامه برای برســاختن گفتمان خــود نیاز دارند؛ 
به عنوان یک »دیگری«. بنابراین، کوبیدن شــاهنامه برای آنها هویت ســاز می شود. 
در این وضعیت، اصاًل مهم نیســت که »زن و اژدها هر دو در خاک به« یا »ز شــیر شتر 
خوردن و سوسمار« از فردوسی است یا نیســت؛ مهم این است که بهانه ای باشد برای 
درهم شکستن ابهت و اهمیت شــاهنامه. این افراد در برابر پاسخ های مستدل و دقیق 

آیدنلو چه واکنشی نشــان خواهند داد؟ آیا توهین به شاهنامه و فردوسی به پایان خواهد 
رسید یا نه؟ پاسخ این پرســش در واکنش دوستانی که نظرات شــان در این کتاب نقد و 
بررسی شــده، در آیندۀ نزدیک، روشن خواهد شد. اگر پاســخ ها همین قدر مؤدبانه و 
محترمانه و علمی باشد، قطعًا روش آیدنلو درســت بوده و موفق شده است، اما اگر در 
بر همان پاشنۀ توهین و تمســخر و جعل و روش های غیرعلمی بچرخد، روش آیدنلو 
موفق نبوده و آزموده را آزمودن خطاســت. در صورت موفقیت روش آیدنلو، می توان آن 

را برای عرصه های دیگر و موضوعات دیگر هم استفاده کرد.
گاهِی من، کتاب »آذربایجان و شاهنامه« غیر از چند غلط امالیی  در سطح دانش و آ
و یکی دو جملۀ قابل بحث، هیچ غلط و اشــتباه شناختی یا روشــی ندارد. من چندین 
ارجاع این کتاب را به منابع بررســی کردم، همه درســت و دقیق بود. جمله پردازی ها 
علمی و روشن اســت و نویســنده اصاًل قصد انشانویسی نداشــته. قضاوت ارزشی 
و تعصب در گزاره هــا راه نیافته. تمام دســته بندِی موضوعــی و پاراگراف بندی دقیق 
و روشــنگر اســت، و به طور کلی کتابی درجه یک تحویل مخاطب داده شــده است. 
در اینجا، باید از ناشر هم، که بنیاد موقوفات زنده یاد اســتاد دکتر محمود افشار است، 
سپاســگزاری کرد. امیدوارم این کتاب به زبان هــای دیگر از جمله ترکِی اســتانبولی 

ترجمه شود و در اختیار پژوهشگران جهان قرار گیرد.   

پی نوشت ها:
1. استاد جابرعناصری نوشــته اند آذری، اما به نظر می رســد منظورشان ترکی بوده 
است. واژۀ آذری هم از نام زبان دیرین مردم آذربایجان، شاخه ای از زبان پهلوی، و هم 

مخفف آذربایجان می آید و برای نامیدن مردمان استان های آذربایجان مرسوم است.
2. عناصری، جابر )1395(، شناخت اساطیر ایران، بر اساس طومار نقاالن، تهران: 

انتشارات سروش.
3. دکتر آیدنلو در چند ســخنرانی ابراز امیدواری کرده و پیشــنهاد کرده که پژوهش 
او دربارۀ آذربایجان و شــاهنامه، در جاهای دیگــر ایران زمین و مثاًل بــه نام کرمان و 
شاهنامه یا اصفهان و شــاهنامه انجام شود. امید است که چنین بشــود و در این موارد 
جای خالی یک نهــاد غیردولتِی قوی برای مدیریت و برنامه ریزِی شــاهنامه خوانی و 

شاهنامه پژوهی و شاهنامه شناسی احساس می شود.
4. دربارۀ این موضوع به طور مفصل در شب تبریز و شــاهنامه، از سلسله شب های 
مجلۀ بخارا که به همت کارگاه شاهنامه خوانِی تبریز در 28 مهر ماه سال 1397 در تبریز 

برگزار شد، سخن گفته ام.
5. شاهنامه شناســی در ایران تاریخچه ای دارد و در غرب هم تاریخچه ای دارد. این 
دو گاه بر هم منطبق می شوند و گاه ســخت از هم دور می افتند. شاهنامه شناسِی غربی 
با تالش های ارزندۀ ایران شناســان بزرگی چون اســتادان ژول مول، فردریش روکرت، 
و تئودور نولدکــه، در نهایت به تصحیح و فهم نســبتًا درســت شــاهنامه انجامید. و 

شاهنامه شناسِی ایران به فضل تقدم استاد سیدحسن تقی زاده از آن تأثیر پذیرفته است.
6. به عنــوان نمونه، بــه مقاله ای کــه زنده یاد عالمه زریــاب خویی دربــارۀ زادگاه 
خودشان نوشــته اند و در کتاب »شط شــیرین پرشوکت« به کوشــش میالد عظیمی 
آمده اســت، اشــاره می کنم. در این مقاله، تصویری دقیق از خوی در زمان تولد دکتر 
زریاب خویی ارائه می شود و تازه ما متوجه می شــویم که در آن شهر، صنعت و تولید و 
فرهنگ چه وضعیتی داشته اســت. گونۀ تک نگاری در ایران متأسفانه رواج پیدا نکرد 

و تک نگاری های معدود هم بیشتر با دید ایدئولوژیک نوشته شده و ارزشی ندارند.
7. دربارۀ مفاهیم فرهنگِی ایرانشــهرِی شــعر شــاعر مقاله ای نوشــته ام با عنوان 

»شهریار ایران« در روزنامه قانون به تاریخ 26/ 6/ 1397.
8. تعدادی از این دوســتان با آمدن به کارگاه شــاهنامه خوانی تبریز از ســال 97 و 
آشنایی با خوانش و شرح های علمِی شاهنامه پاسخ های خود را گرفتند و برخی شیفتۀ 

شاهنامه شده اند.

کتاب »آذربایجان و شاهنامه« افرون بر سندبودگِی ارزنده اش، 
ارزش های درخور دیگری هم دارد. نخستین ارزش کتاب 

»آذربایجان و شاهنامه« در شاهنامه شناسانه بودن آن است. با این 
کتاب، یک اثر علمِی وزین به گنجینۀ شاهنامه شناسِی ما افزوده شد.


