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  ...مدتي اين مثنوي تاخير شد
 

زبان "با پوزش فراوان از دیرکرد در دنباله گيری سخن و با سپاس فراوان از همه یارانی که مرا به مهر خود نواختند و پی گير 
.شدند" مادری و کيستی ملی  

 
پرداخته ام که قبيله گرایان بدنبال ملت سازی اند و در این راه در کنار پيشينه سازیهای در این جستار چندین بار به این نکته 

ایران دروغين و بازی با آمار و دزدیدن چهره های سرشناسی که بخشی از تاریخ و فرهنگ ایرانی هستند، سه گفتمان 
است که در بخش هشتم این ُجستار " ستيزیگفتمان پارسی "نخستين این گفتمانها . ستيزانه را نيز همزمان بپيش می برند

دروغ شاخدار و بی شرمانه " تحميل شدن زبان پارسی به همه مردم ایران بدست رضا شاه"به آن پرداختم و نشان دادم که 
پيشتر آورده بودم که ملت سازان کيستی . است" گفتمان شاهنامه ستيزی"دومين گفتمان ایران ستيزانه، . ای بيش نيست

را نشانه گرفته اند تا با نابودی آن به من آذربایجانی بباورانند که ریشه های فرهنگی من نه در خاک آذرآبادگان و ملی ما 
آتشگاه آزادگان، که در دشت قبچاق و کوههای آلتائی است، و پدرانم چنگيز و تيمور و طغرل و هالکویند، همان تيغ کشان 

 سرهای بریده نياگان من کله منارها ساختند و بر سر استخوانهایشان رقص مرگ ویرانگری که در تبریز و اردبيل و مراغه از
ستيزه جوئی اینان با شاهنامه تنها سر در همين آبشخور دارد، چرا که شاهنامه براستی شناسنامه ملی هر ایرانی . کردند

بزبان عربی سخن " شناتون و نوفره ته تها"است و اگر نبود تالش سی ساله آن فرزانه خراسانی، ما نيز امروز مانند نوادگان 
ستادگی ایرانيان در ی این سنگر ا–جایگاه شاهنامه را تنها در پيوند با زبان پارسی . می گفتيم و بر خون عربی خود می باليدیم

سخنانی . د و جایگاه این زبان را تنها در پيوند با گذشته درخشان این سرزمين می توان دی- سرکوب فرهنگی مسلمانان برابر 
 و یا بگفته آقای ماشاءاهللا رزمی لهجه سی و ، پارسی تنها از آنرو جایگزین عربی شد که بسيار بدان نزدیکاز این دست که
ایکاش ایشان پس از گذشت سه هفته یا نشانی آن گفتاورد خود از سازمان یونسکو را می داد و یا دست کم (سوم آن است 

 اند که در خور ، چنان سست و بی پایه!)زبان عربی چند تایشان را برای ما برمی شمارداز ميان آن سی و دو لهجه دیگر 
.نکته خواهم پرداخت بار دیگر به این "جایگاه زبان پارسی در کيستی ملی"پاسخگوئی نيستند و من در بخش   

 
فردوسی یک شاعر نژادپرست بود «نوشته های شاهنامه ستيزانه قبيله گرایان به گونه ای خسته کننده یکسان و یکنواختند؛ 

فردوسی شاهنامه را به سفارش سلطان محمود غزنوی و «، »که با دریافت پول از سران جنبش شعوبيه شاهنامه را سرود
، »شاهنامه در راستای ستایش برتری نژادی فارسها و کتابی ترک ستيز و عرب ستيز است«، »برای دریافت پول سرود

ویها و بزور سرنيزه به مردم غير فارس ایران تحميل کردند و تا پيش از آن کسی شاهنامه را نمی شاهنامه را بروزگار پهل«
 هزاران هزارشان به خيابان می ریزند ولی در برابر ،"سوسک" و کوتاه سخن اینکه همان کسانی که در نکوهش »شناخت

 خاک سرسوزنی شرمگينشان نمی کند، بناگاه سرکوب همه سویه زنان ایرانی دم فرو می بندند و سنگسار زنان این آب و
آنجا بوده اند و خود می زنند و مشت بر قرآن می کوبند که " زن ستيزی فردوسی"فمينيست تر از هر فمينيستی دم از 

!»زن و اژدها هر دو در خاک به«: بچشم خود دیده و به گوش خود شنيده اند که چگونه فرزانه توس سروده است  
 

 بسياری در باره این پژوهشگران. بدنبال پاسخگوئی به این سخنان نيز نيستمان بی پایه کاری نيست و مرا به این سخن
فردوسی به نوشته " زن ستيزی"برای نمونه می توان در باره . فرافکنيها سخن گفته اند و مشت قبيله گرایان را باز کرده اند

می . شاهنامه یافت نمی شودوشته های شناخته شده نکدام از دست در هيچ نيزنگاه کرد و دید که همين مصرع باال) 1(زیر 
. خواهم در اینجا نشان دهم که شاهنامه را بيهوده و از سر گشاده دستی نيست که شناسنامه ملی ایرانيان می نامم

 مردمان ایران ميخواهم به پيدایش و گسترش این کتاب ارجمند و جایگاه آن هم در دربارهای شاهان ترکتبار و هم در دلهای
گرایان و جدائی خواهان نژادپرست را بپرسم که راستی را اینهمه شاهان  زمين از هر زبان و تباری که بودند بپردازم و قبيله
فردوسی آگاه نمی بودند و ایران و جهان می " ترکستيزی"خود و بر " تورکی"ترکتبار و ترکزبان در درازای هزار سال بر کيستی 

 چشم به گيتی بگشایند و ما را از کيستی قبيله گرایان واپس مانده را چشم در راه می نشستند تا بایست هزاره ای
مان آگاه کنند و در گوشمان بخوانند که پدرانمان بی خرد و ناآگاه بودند اگر که شاهنامه را از بر می کردند و نامهای " تورکی"

و بر نگارگری  ان کور و کر بودند که در دربارشان شاهنامه خوانی براه بود برگرفته از آن را بر فرزندانشان می نهادند و شاهانم
.آن همت می گماشتند" تذهيب"و   

 
فردوسی برجسته ترین حلقه زنجيره . شاهنامه برآیند بيش از سيسد سال ایستادگی فرهنگی ایرانيان در برابر مسلمانان بود

ران هزار ایرانی فرهيخته و آزاده را به فرجام برساند و آنچه را که از درازی از ایستادگی فرهنگی بود که توانست کار هزا
. دستبرد مسلمانان بدور مانده و از نابودی رهائی یافته بود بسراید و برای ما بيادگار بگذارد  

 
را به فردوسی سرودن شاهنامه «: داستان پردازیهای ملت سازان با یک دروغ شاخ و دم دار آغاز می شود و آنهم اینکه

خواهيم اگر این سخن را بپذیریم » سفارش سلطان محمود غزنوی و با چشمداشت دریافت یک سکه زر برای هر بيت آغاز کرد
در پنج سالگی سفارش چنين کاری را به فردوسی داده است، چرا که سال آغاز ) خورشيدی 350سال بزاده (دید که محمود 

 دروغ زنی و !نشوید، در جهان قبيله گرایان همه چيز شدنی است است، در شگفت خورشيدی 355سرایش شاهنامه 
اگر . » پس از خواند اشعار ترک ستيز شاهنامه بر فردوسی خشم گرفتسلطان محمود«: افسانه بافی ولی دنباله دارد

 می شاهنامه بر فردوسی خشم" اسالم ستيزانه" برای بخشهای –نامی که محمود بر خود نهاده بود  -" سلطان غازی"
 قبيله های ترکزبان غزنه برخاسته بود، خود را بمانند قبيله گرایان ما نگرفت، پذیرفتنی تر می نمود، ولی آیا محمود که از ميا

: را گامی فرا پيش خواهد برد مان سخنمی دانست؟ شکافتن ای" رکوت"  
 

دوازده سالگی در جنگی ميان پدرش  در ترکستان زاده شد و در 321نخست دانستنی است که پدر محمود سبکتکين بسال 
. با یکی از خانهای ترکستان بدست دشمن افتاد و به سرزمين سامانيان آورده و به مردی بنام نصر حاجی فروخته شد" جوق"

  در بخارا به سردار ترکتبار سامانی آلپتکين فروخت که خود در نوجوانی به ایران آمده و به ارتش338او نيز برده خود را بسال 
به . پرورش یافته بودند و با فرهنگ ایرانی تختگاه سامانيانلپتکين نيز در آپس نه تنها سبکتکين، که . سامانيان پيوسته بود

 معنی او را محمود  این را بزنی کرد و محمود از این زن بود  و از]زابلستان [سبکتکين دختر رئيس زاولستان«گفته نظام الملک 



" ترک ستيزی در شاهنامه" نيز در چنين فرهنگی پرورش یافت و باليد و آنچه که قبيله گرایان ما پس محمود» خواندندیزاولی 
، نمی توانسته او را از فردوسی ناخشنود کرده باشد، که محمود بخش ) توران دارندو نگاه به جنگهای ایران و(ی نامند م

 و گذراند... ) مانند قراخانيان و ترکمانان و (و اميران ترک بزرگی از زندگی سياسی خود را در در جنگ و ستيز با دیگر خانان 
 و در )2( سخنانی سختتر و درشتتر از فردوسی سروده بودند !)و نه تورانيان( در باره ترکان دیگر سرایندگان دربار او نيز

حکایت لقب "لک و در در بخش چهلم سياستنامه خواجه نظام الم. ستایش از ایرانزمين دست کمی از فرزانه توس نداشتند
ان سمرقند رشک می برد و بارها خليفه را نکوهش می کند ، می خوانيم که محمود بر خاق"خواستن سلطان محمود از خليفه

زنم و خاقان که امروز از  به نام تو شمشير مي هندوستان و خراسان و عراق مرا مسلم شد و ماوراءالنهر را بگرفتم و... «: که
 اما ...«: برای دلجوئی از محمود می نویسدخليفه عباسی » ای لقب فرموده ندگان من است او را سهنشا ان و دستعمطي

آیا می توان پنداشت که خليفه برای !  »دانشی وفا کرديم  التماس او را از جهت کم،رکبدان که خاقان کم دانش است و ُت
 غزنویان گرایش بسيار نيرومندی به فرهنگ  بگيرد؟ناسزاا به دلجوئی از بزرگترین و توانمندترین همپيمانش زبان و تبار او ر

خسرو "و " خسروشاه"، "شيرزاد"، "بهرام شاه"،"فرخزاد"ایرانی داشتند و شاهان این دودمان برای فرزندان خود نامهائی چون 
ی گمان سخنان پس ریشه های دشمنی سلطان محمود با فردوسی را باید در جای دیگری ُجست که ب. برمی گزیدند" ملک

 و روان بلند او بود که او را چهل سال از دربار این جان آزاده فردوسی. در آن جایی ندارند" جنگ ترک و فارس"کودکانه ای چون 
 واگر نه نگاهی گذرا به سروده های دیگر . را برتافتن نمی توانست آزادگیاین" سلطان غازی"بدور می داشت و شاه 

!بودند" ترک ستيز و پانفارسيست"ن می دهد که آنان نيز همه از دیدگاه ملت سازان قبيله گرا سخنوران دربار غزنوی نشا  
 

 ارزش و جایگاه شاهنامه در پندار ملی ما ایرانيان دنبال کردن تک تک نمونه های تاریخی. این همه تنها آغاز کار شاهنامه بود
 به آوردن نمونه هائی که مشتی از خروار باشند بسنده می کنم، چارچوب این ُجستار را خواهد شکافت و از همين رو من تنها

 گسستن تا دانسته شود که دشمنی قبيله گرایان و نژادپرستان جدائی خواه با فردوسی و شاهنامه او تنها و تنها در راستای
توانند با بهره جوئی از  براه انداختن جنگ و برادرکشی در ایران است، تا ب بدنبال آنو" ملت سازی "از کيستی ایرانی و

.پشتيبانی امپریاليستها ماهی خود را از آب گل آلوده بگيرند و بریش پيروان ساده دل خود بخندند  
 

شاه .  کتابش را به دربار سلطان محمود برده باشدبه گمان می رسد که فردوسی برای پخش شدن پيامش در سراسر ایران
 که باید بدست مستوفيان و دبيران درباری بر کاغذ فرونوشته می شد، با صدای ولی کمک خویش را از او دریغ داشت و آنچه

نام داشت که محمد " کاراسی"یکی از نخستين شاهنامه خوانان . شاهنامه خوانان بر دلهای تک تک ایرانيان نگاشته شد
 آنان خانم جوانترینشته است و شاید نگا" تاج الدین احمد قراسی قزوینی"امين ریاحی نام او را در دیباچه شاهنامه ژول ُمل 

شاهنامه خوانی در ميان مردم ایران از ). 3(گردآفرید باشد که بنام نخستين بانوی شاهنامه خوان ایران شناخته شده است 
ه ها و بزبان ترکی شنيدم، ک"ناّقال"دیرباز جایگاه ویژه ای داشت و من خود سروده های فردوسی را برای نخستين بار از زبان 

 و گذشته از آذربایجان در کردستان و لرستان. زیبائی گفتار و آهنگ واژه هایشان موی را بر تن نيوشندگان راست می کرد
 و دیگر بخشهای سرزمينمان نيز شاهنامه خوانی چه در ميان مردم کوچه و خيابان و چه در ميان خانان و سرانشان بلوچستان

بویژه در جشنها (ترکزبان در این ميان در بيادسپاری داستانهای شاهنامه و خواندن آن جایگاه ویژه ای داشت، شاید قشقائيان 
. سرآمد همه مردم ایران باشند) و آئينهایشان  

 
جایگاه از این رویکرد گسترده مردم به شاهنامه می توان دریافت که چرا شاهان دودمانهای ترکزبان و ترکتبار ایران نيز چنين 

نخست بایسنقر . من در اینجا به دو تن از بزرگان این دوده ها می پردازم و می گذرم. ویژه ای را برای شاهنامه گشوده بودند
 او انجام گرفته است و این شاهزاده هنردوست که بدور از ورگردآوری و نگارگری شاهنامه بدستنواده تيمور گورکانی است که 

که زبان مادریش ( مردی فرزانه و فرهيخته بود و زبانهای پارسی و عربی و ترکی باختری را  لنگ، و تيمورویژگيهای نيای خود
 نيک می دانست، برای برآوردن نيازهای هنری و فرهنگی خود دست از سياست شست و اگرچه پيش از آن به واليگری  )بود

 رسيده بود، به هرات رفت تا در آرامش و – آنروز ایران  شاه شهر-، واليگری تبریز همهاسترآباد و برتر از ، نيشابور، توس
آسایش بکار فرهنگی بپردازد، تالشی که نمونه برجسته و ارزنده اش امروزه بنام شاهنامه بایسنقری در موزه کاخ گلستان 

.تهران نگاهداری می شود  
 

هی صفوی نگارگری شده است که  بنيانگزار خاندان شا نمونه دوم شاهنامه طهماسبی است که بدستور شاه اسماعيل
کار گردآوری و نگارگری شاهنامه بدستور شاه اسماعيل در  .نگارگران بنام آن بوده اند سياوش بيگ ُگرجی و سلطان محمد از 
بهنگام پایان یافتن این کار سترگ شاه اسماعيل درگذشته بود و پسرش شاه . تبریز آغاز شد و بيست سال بدرازا کشيد

از همين رو این شاهکار هنری نه بنام گردآورنده نخستينش شاه اسماعيل، که .  بر تخت پدر نشسته بودتهماسب صفوی
  .خوانده می شود" شاهنامه طهماسبی"بنام پسر و جانشين او 

 
می بينيم که نواده تيمور گورکانی از یکسو و بنيانگزار پایدارترین دودمان پادشاهی ایران پس از فروپاشی شاهنشاهی 

 می گذارند و شاه اسماعيل از آن هسانيان از دیگرسو دهه هائی از زندگی خود را بر سر کار نگارگری و گردآوری شاهنامسا
اسماعيل و بایسنقر تنها . می نهد" سام"و " بهرام"و " تهماسب"نيز فراتر می رود و بر پسرانش نامهای شاهنامه ای 

 که بر ایران فرمان راندند شاهنامه را ارج می نهادند و آنرا همچون انیشاهنيستند، در درازای یک هزاره نزدیک به همه 
ین دودمانها آنان را پس اگر ما بهنگام سخن گفتن از همه ا.  می بخشيدنددشناسنامه ملی خود جایگاهی بلند و ارجمن

ه اند، که تنها و تنها بدليل ن و یا در همسایگی آن می زیسترایاز آنرو که آنان در سرزمين کنونی اميم، نه ایرانی می نا
، غزنویان از آنرو ایرانيند که سرایندگان و سخنوران دربارشان آنان را شاه ایران و  است"آرمان ایرانشهری"پایبندی آنان به 

و به همين سان است سرنوشت سلجوقيان و خوارزمشاهيان و ). 4(جاینشين کيکاووس و کيخسرو و جمشيد می ناميدند 
تيموریان و همه آن دیگرانی که هنوز به تنگ نگریهای روزگار ما دچار نشده بودند تا ریشه های خود را در دشت ایلخانيان و 

ویژه خود را برمی ساختند، " کيستی "قبچاق بجویند و از آميزش فرهنگی که با خود آورده بودند و فرهنگ بوميان این سرزمين
شاید هم بخت با آنان یار بود که قبيله گرایان پسامدرن روزگار ما . می بود" دنایرانی بو"که برترین و برجسته ترین ویژگی آن 

هنوز به جهان نيامده بودند تا انگشت سرزنش بسوی اسماعيل صفوی و شاهرخ تيموری و کيخسرو سلجوقی برافرازند، که 
!ترا با شاهنامه و ایران چکار؟" تورکی"ای کيستی باخته خود فروخته تو   

 
شاهنامه نه از هشتاد سال پيش به این سو، که از سدها سال باز هميشه بخشی از فرهنگ هر . ال می گيریمسخن را دنب

تا که سخن کوتاه شود، من از گذشته های دورتر درمی گذرم و . خانواده فرهيخته ایرانی از آذربایجان تا بلوچستان بوده است



فتحعلی خان صبای کاشی از چنان جایگاه واالئی برخوردار بود که در این ساليان شاهنامه . روزگار شاهان قاجار می رسم
:سرود که آغاز آن چنين است" شاهنشاه نامه"ملک الشعرای دربار فتحعلی شاه قاجار دیوانی هفتادهزار بيتی بنام   

نگارنده نامه روزگـار/ بنام خداوند آموزگار   
 

ن که با بروی کار آمدن شاهان قاجار شتاب بيشتری گرفته بود، جایگاه تگان ایرانی به تاریخ ایران باستاگرایش همگانی فرهيخ
چنانکه آخوند زاده در سنجش و بررسی ادبيات ایران برای نشان دادن نمونه برجسته یک شاهکار . شاهنامه را فراتر می برد

 به هما و سالهای پيشتر از آن شاهنامه در همان ساله. نام می برد) در کنار هفت گنبد و مخزن االسرار(ادبی از شاهنامه 
که ... ، و "فرهات"، "رؤستم"، "هؤرمؤز"زبانهای دیگر، بویژه ترکی عثمانی نيز برگردانده شده بود و نامهای شاهنامه ای مانند 

 بن یقوام الدين فتح بن علبسيار پيشتر از آن و بروزگار سلجوقيان . امروز نيز در ترکيه بگوش می رسند یادگار همين دورانند
.ی شاهنامه را به عربی برگردانده بود و عربزبانان نيز با این شاهکار برجسته سرزمين ما آشنا بودند اصفهانیمحمد بندار  

 
همانگونه که آوردم، بروزگار کودکی من کمتر آذربایجانی کتابخوانی را می شد یافت که شاهنامه را . به آذربایجان بازگردیم

عاشيق "مردم در نبود رادیو و تلویزیون چشم براه بودند تا روز آدینه فرا رسد و . نخوانده باشدنشناسد و بخشهائی از آنرا 
برسد و داستان جنگ رستم و " ناّقال علی"سازش را کوک کند و بخواند و پس از آن " حسن عمی"در قهوه خانه " یداهللا

 آذربایجان است و بازگرداندن این نکته به شوینيسم شاهنامه بخشی از زندگی مردم. کاموس کشانی را بزبان ترکی بازبگوید
نامه را ارج ه در آنسوی ارس نيز مردم ایرانی تبار اران و قفقاز شا.فارس و پهلویها بيش از آنکه خنده دار باشد گریه آور است

پيشتر از آنکه پهلویها  شاهنامه را ميرزا علی اکبر صابر، سراینده هوپ هوپ نامه بسيار  بخشهایی از.می نهادند و می نهند
داستان رستم ترجمه ترکی  1906رشيد ایسماعيل اوغلی  افندی زاده بسال  همچنين. بروی کار بيایند به ترکی برگردانده بود

پروفسور مبارز عليزاده استاد رشته شرق   شادروانپژوهشگر نزدیک به زمان ما. و سهراب را در باکو و تفليس بچاپ رساند
باکو بود که زندگانی خود را بر سر پژوهش درباره شاهنامه فردوسی گذاشت و اکنون فرزندانش، نوشابه و شناسی دانشگاه 

 نخستين رئيس محمد امين رسولزاده ولی نوشته ای است از گویاتراز همه . زرتشت عليزاده پای در جای پای او گذارده اند
به این " جایگاه شاهنامه در کيستی ایرانی"من در بخش ). هسياوش زمان" (یعصریميزین سياووش"جمهوری آذربایجان بنام 

 به آوردن گفتاوردی از آن بسنده می کنم تا نشان دهم شاهنامه فردوسی تا انوشته بيشتر خواهم پرداخت و در اینجا تنه
 پيشگفتارزاده در امين .  جدا شده از مام ميهن نقش بازی می کرده استنابکجا در زندگی فرهنگی ایرانيان و بویژه ایراني

:  می نویسدکتابش  
وجود در آنجا چند کتاب فارسی، ترکی و روسی . در این خانه کتابخانه محقری بود.  هموطن بودیمکدر الهيچ مهمان ی«

آن زمان این در . دوباره به خواندن شاهنامه از آغاز پرداختم. بنظرم شاهنامه فردوسی جالبترین کتاب آن کتابخانه بود. داشت
در ميان آن داستانها یکی را خواندم که توجهم را جلب نموده و بر . ... ر بزرگ و رمانتيک شرق بر روح حساسم چيره شداث

)5 (».داستان سياوش: حساس ترین نقاط روحم نفوذ کرد  
 الهيچ سخن از اینجا رسولزاده است که در جای دورافتاده ای چون. اینرا دیگر پانفارسيستهای دستپرورده پهلویها نمی گویند

 آنهم نزدیک به یک سده پس از )و جمهوری آذربایجان سالهای پس از آن( شاهنامه در خانه یک شهروند اران آنروز نیافت
شاهنامه بسيار تهی است و هر انسان  می بينيم که دست ملت سازان در ستيز با.  می راندجدائی این سرزمينها از ایران،

و اینکه "  ترک ستيز بودن شاهنامه"و "  نژادپرست بودن فردوسی"ریابد که سخنانی چون خردمندی می تواند به آسانی د
پس .  بيش نيستندبی سروته ای است و پيوندی با دیگر ایرانيان ندارد، یاوه های "فارسها"شاهنامه تنها و تنها کتابی برای 

را با هزار " یوسف و زليخا "ناشيانهست و َپست و که منظومه ُسنمی ماند  قبيله گرایان و ملت سازان را چاره ای جز این
فردوسی در پایان عمر از سرودن شاهنامه پشيمان شد و با سرودن «نيرنگ به فردوسی بچسبانند و به این سخن برسند که 

). 6(»  توبه کرد از شاهنامه سرائی اشاین منظومه دینی  
 

ا با جداکردن راه آذربایجانيان از دیگر مردمان این سرزمين در پندار ملت سازان می خواهند شناسنامه ملی ما را ُگم سازند، ت
آنان زشت ترین ناسزاها را بر سر فردوسی و  بدترین دشنام ها را بر سر شاهنامه می بارند، ولی . پدیدآورندخود ملتی نوین 

: داده استپاسخ آنان را شهریار کشور شعر و سخن، محمد حسين بهجت در آن سالهای دوردست به نيکی  
 

بريز و به ايران تنها ــــــــون نه به تــاآن  
   ا همه يك دهن به پهناى فلكــــــــدني

 بگشوده به اعجاب و به تحسين تمام 
   ر چه زبان و ترجمان دل و جانـــــــبا ه
: گويد ان پر مىـــــوش تو با دهـــــدر گ  

اهنامه جاويدانند ـــــــى و شــــفردوس  
 

!جاویدانند! آری  
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