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 فردوسی و شاهنامه از منظر دیگر
 

در افغانستان، نه فقط مستلزم تدقیق جریان های تاریخی و فرهنگی « ستمی گری»دریافت پاسخ در مقوله ی ُمعضل 
ست، بل سر نخ آن، اگر از جانبی به مساله ی حضور بیگانه گان )ناقلین بخارایی( می رسد، در سوی دیگر با منشه 

سیاه کسانی رسده ا -از بقایای آنان سی مردمی به نیم قرن کارنامه ی  شه در دیموکرا ست که همانند بوته های بی ری
آخرین سلطنت افغانستان، در حالی تبارز کردند که در صدور کاالی فرهنگی )کتب( ایرانی، مجموعه ی بی مقداری 
از مردمانی که در رسمیات سیاسی افغانستان، ثابت کردند چه قدر حقیر اند، با استعانت از فرهنگ سازی ها و جعل 

خ در ایران، به تعمیم اندیشهههههه ها و فرهنگی می پردازند، که اگر بسهههههیار حتم داریم تا با هزاران مسهههههتند کتابی، تاری
صوتی و تصویری تفهیم کنیم پس از هفت ثور، همواره بازنده بودیم، نقد و بررسی مجموعه ی پراگنده ای از کتاب 

مکدر کرده اند، بایسهههههته اسهههههت با تامل دیگر، بر  و نشهههههراتی که در توهم ه مونی اقلیت ها، فضهههههای فرهنگی ما را
فرهنگی بنگریم که اگر شهههههههماری در خواب راه می روند، به خود آیند که طر  برتری فرهنگی در افغانسهههههههتان، از 

 پایین به باال، مضحکه ای بیش نیست. 
ه قابت منفی با ایرانیان کدر مقاالت گونه گونی تبیین کرده ام که سیاست های فرهنگی و نادرست زمامداران ما در ر

نام دارد، مسههههههایلی را وارد قرایت تاریخی ما       می کنند که در گرد و خاخ تاریخ، مجموعه ی « عمق تاریخی»
( جنایات، 7171ناچیز گلین، ویرانه ها و تاریخ مداحان و میرزایان نشههههههان می دهد تا ایجاد هسههههههته ی نو تاریخی )

ی در این سهههههرزمین سهههههرزده اند که اگر در فراز آن ها، تاریخ نوی رقم خورد، توحش، بی فرهنگی ها و خیانت های
 شایسته بود. 

در جو رقابت منفی، اسهههما و آدرس هایی که در توجیه آزادی های بیان یه دهه ی اخیر، دهن گنده گی های آشهههکار 
ه ، دستاویز کسانی شد کآریاییخراسانی، فارسی و بر ضد افغانستان و افغانان شدند، چیزی در قواره های فرهنگ 

، ابراز تفاخر می کنند و اما در منشههه های روسههتایی، اقشههار اصههیل آنان، نه فرهنگی زشتتد دو ستت او در چهره ی 
پس از کسب سواد، در سیاه خط های فارسیزم، به همه  -دارند و نه از خیالبافی هایی آگاه می شوند که در قشر دیگر
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نمی رسههههد، مجموعه ای از کتب در واقد کودکانه،  جای تاریخ آنان، به ثبوت ملموس چدهن کجی می کنند که اگر هی
در نیم قرن اخیر، وقتی در حاکمید آمدند، دروغین، جعلی و ُپر از قصههههه و افسههههانه، از عزای کسههههانی می کاهد که 

 نشان دادند ح یرتر از آن اند که به نمایشاد س او  گر  رسیدیم. 
متاسههفانه برخورد ما در شههناخت معضههوت و بوته های بی ریشههه، در حد سههتیز سههیاسههی، در درمانده گی مراجعه به 
تاریخی که در ساخت فرهنگ، دستاویز مهم برای بازمانده گان ناقلین بخارایی شد، اجازه نداده است فرهنگیان افغان 

نصهههههههاب تعلیمی در مکاتب و پوهنتون ها تا مراجد  با فراغ خاطر، به مثنوی هفتادمن کاغذی مراجعه کنند که از
تحقیقی و علمی، ناگزیر بودند برای بسهههههتن بند ناا کلمات، چرندیات و مزخرفات آریایی، خراسهههههانی و فارسهههههی را 

 صیقل بزنند. 
وارد شدن به مقال رفد ُمعضل ستمی و سقاوی گری در افغانستان، در مدخل توش در این امر خیر، مرا واداشت با 
دوره زدن از تمام آن چه در تجربیات سههههتمی گری داشههههتیم، باب دیگری را باز کنم که در چند سههههال اخیر، کمابیش 

اگر انبار جعلیاد کتب ایرانی، باعث زحمد اند، روشتتتتتتنگر  ها  نو ایرانیان، فرهنگیان افغان را متوجه کرده بود، 
مثالً آن چه در افغانستتتتتتان به نام افغان ستتتتتتیز ، را  در مزید استتتتتت اد ، می توانند ما را به راحتی کمد کنند که 

انداخته اند، محصتتوک کهفیمی ها، دروه ها و جعلیاتی ستتد که بیشتتترینه در ایران ستتلستتله   سیلو ، در ستتیاستتد 
ها  مشیود اسالم ستیز ، میراث ماند  بودند. کسانی چون استاد ناصر سورسیرار، استاد رضا مراد  غیاث آباد ، 

 شتتیباز  ن در ن د آریاییی و دیگران، باب نو  شتتدند از روشتتنگر  هایی که در واقم با تعمیم آن ها، استتتاد عبده
بنابراین، نقد فرهنگ، تاریخ و به  بیش از همه دستتتتتتتتاویز ب ایا  بیگانه گان در افغانستتتتتتتتان، از روا  می افتند.

که به فضهههههل پروردگار، هرچند بر اثر اصهههههطو  ارزش های غیر افغانی، از مهم ترین بخش اجندای کاری شهههههدند 
 در نقد دین« آیین های سههههخیا»تعجیل، بی عیب نماندند )اغوط چاپی و گاه سههههطی پایین صههههحافت( اما چا  کتاب 

قد در ن« نگرش نو، بر شههاهنامه و فردوسههی»در نقد پدیده ی آریایی، چا  کتاب « آریاییسههم»زردشههتی، چا  کتاب 
 «زمانی که مفاخر ناچیز می شههوند»در نقد باسههتانگرایی، چا  کتاب « آرکاییسههم»فردوسههی و شههاهنامه، چا  کتاب 

در نقد سلسله ی هخامنشی و کوروش، « ُمنحنی تاریخ»فارسی،  چا  کتاب  -در نقد تمامی انواع جعلیات خراسانی
قعیت های مسههههتند، با زحماتی که در نگارش ده ها مقاله ی تحقیقی و تخلیقی انجام دادم، با سههههوزنده گی ناشههههی از وا

چنان به میان و قلب جریان های منحرا ضههههههد افغانی زدند که در واکنش معمول، دهن گنده گی یا فرهنگ اصههههههیل 
فارسهههی، پشهههت گویی، دروغ و عصهههیبت هایی که با رفتار کودکانه، می خواسهههتند وانمود کنند کتاب های  -خراسهههانی

همیت کتاب هایم منجر شهههههدند، شهههههماری از هموطنان را نیز روشهههههنگرم، ناچیز اند، در حالی که به میزان توجه و ا
مجاب کردند که به راسههههتی بخشههههی از سههههعی برای اصههههو  و پاخ کردن فرهنگ ها و تواریخ جعلی، نقد مسههههتند و 

می  استتتاد ناصتتر سورسیراردر ایران اسههومی، با نامدارانی چون خصههو  اسههتفاده از روشههنگری هایی سههت که به 
را می آورم که بدون شهه، به  «نگرش نو، بر شتاهنامه و فردوستی»ی نمونه، مثالی از کتاب شهناسهیم. در زیر برا

آن جوانان و فرهنگیان افغان کمه می کند که وقتی در متن فهم قرار گرفتند، زود متوجه می شهههههههوند گروهه های 
پیدایی رسهههمیات تاریخی با فاسهههدی که در تاریخ افغانسهههتان، گند سهههقاوی و سهههتمی زده اند، چرا توهم دارند که در نا

گذشهههههته ای از خدمه گی و مداحی، وقتی در نارسهههههایی های تاریخ در جبر، به زور بیگانه ابقا می شهههههوند، حتی یه 
چریه گدای آنان، اسههطوره می شههود و تا آخرین خط خیانت، حاضههر نمی شههوند حقایقی را درخ کنند که در دوسههیه 

ه پای پایین از هفت ثور در باال رفت، هیچ خیری ندیده ایم؛ درسهههههههت های کون خیانت، نشهههههههان می دهد از زمانی ک
 ماه شوم، ریشه داشت.  9قصه ای بود از افسانه ی سرمگسه که در آن 

تکیه بر فرهنگ های جعلی، تواریخ دروغین و مجموعه ای که در عقده های جهان سهههوم، به درسهههتی تبیین نشهههدند، 
که پیروان آن ها در خوی رسههمیات نصههابی و فرهنگی ما، توش می کنند با ابزار مهم سههتمی گری در افغانسههتان اند 

سههتر تقدس، چیزی را حفک کنند که اگر نقد شههود، به درسههتی که هیچ کسههی از جنا  سههتمی و سههقاوی، جرات نخواهد 
و « تتا»کرد با توهین و دهن گنده گی در برابر هزاره گان، پشهههههههتون ها، ترکتباران و خوصهههههههه تمام اقوامی که 

شتری از « فارس» سیاسی و کارنامه ی زشت فرهنگی آنان، دیدیم، چیز بی ستند، الا بزنند که آن چه از حضور  نی
 کتبی داردکه روزی وزیر فرهنگ ایران، دکتور منوچهر اقبال، پیش از انقوب اسومی ایران، گفته بود: 

 .ده گی فکری ما ایرانیان بوده و استشاهنامه، کتابی ُپر از دروغ و افسانه و یکی از اسباب عقب مان»
واقعی و دروغینی که تنها درکتاب سراندر  بیشتر قهرمانان و پادشاهان ایران باستان، جز مـوجودات افسانه یی، غیر

ومثل آن، ازآنان یاد شده، چیزي دیگر نبوده اند که از جمله ي آنان می توان به این افراد خیالی، « شاهنامه»پا دروغ 
 رد:اشاره ک
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و شههخصههیت خیالی و منفی بافته ي « کیومرث، جمشههید، فریدون،گشههتاسهه ، لُهراسهه ،کیکاووس، رسههتم،  سهههراب»
وگنده بافی های از این گونه که مادران،گـههههههاه  برای خوابانیدن بچه، داستان های سراپا دروغ « افراسیاب تورانی»

 ...«، خو می دهند «دروغ و دروغ بافی ایرانی فرهنگ»آنـان را تعریا می کنند وکـودخ را از هـمـان کودکی به 
 

بلی، واقعیت نهفته در سهههههطور باال، شهههههالوده ی کارم در فعالیت های شهههههدند که اگر توفیق پروردگار همراه ما شهههههد، 
نهادینه گی این فرهنگ روشنگر، خیلی زود دامان جعل، تزویر و ریای مردمانی را جمد می کند که عموً حقیر اند، 

گونه می شههههههوند که در حال زار آنان در تاریخ رسههههههمی و اما خیال می کنند با تخته خیز به تخیل، واقعیت هایی دگر
 مستند، ثابت شده است. 

اما در باب بزرگی و عکمت شاهنامه و فردوسی، مثنوی هفتاد من کاغذ، آن قدر سنگین شده است که به گمان با یه 
 در وجود سیاست چرثقیل روشنگری، نمی توان ُپر شتاب از شر این فشار عذاب آور، رها شد. متاسفانه ک فهمی ما

های فرهنگی نادرسههت، به گونه ای دامنگیر شههده اسههت که حتی کتابی به ناچیزی شههاهنامه را پشههتو کردیم و از حیث 
تعمیم فرهنگ دروغ و جعل، به نحوی آلوده گی فکری را در ادامه ی آن چه در سهههههههیاسهههههههت پردازی های یه قرن 

لطی کشهههانیده ایم که اگر امروزه به مقدسهههات افغانی دسهههت می گذشهههته در رقابت منفی با ایرانیان، به عمق تاریخی غ
اندازند، این حقیقت تلخ، کاهر می شهههود که بلی، از قداسهههت دروغ های تاریخی، چند مهاجر و ناقل، در حالی که در 
زیر صهههفر کارنامه ی فرهنگی خودشهههان، همواره دسهههت به دامان فارسهههیزم می زنند، هتاخ و هرزه  شهههده اند تا در 

 بر واقعیت های جهانی افغانستان، قصه ی مفت بگویند. برا
شاهنامه در قالب شعر کوسیه )مثنوی( در واقد این مثنوی هفتاد من کاغد که به قول دکتور اقبال، در عصر ما به 
کار خواب کوکان می آید، تعاریا و تحسههههین هایی دارد که چه در دنیای مجازی و مطبوع، کم نیسههههتند قلم فرسههههایی 

که در واقد با بزرگ نمایی داسههتان ها و افسههانه های خیالی، خام و بسههیار نادرسههت آن، خواسههته اند )اسههتعمار  هایی
را از زیر پای اقوام با صوبت بیرون کشیدند، در این پرو ه « فارس»و « تات»روس و انگلیس( در یه قرنی که 

مردمی حیثیت بیابند که مراجعه به  ی ضهههد اسهههومی، ضهههد پشهههتونی، ضهههد ترکی و ضهههد هرچه تات و فارس نیسهههت،
تاریخ، ثابت می کند در جمد کمترین ها، اگر میراث تاریخی آنان، فرهنگ های دروغ، جعل و کذب اسهههههههت، در 
روانشناسی آنان، ثابت می شود عقب مانده گی و جایگاه خالی در رسمیات تاریخ، در عصبیت و هتاکی آنان، باعث 

 فارسی داشته باشیم.  -و فحاشی را در فرهنگ خراسانیشده است تا بزرگ ترین کتاب ها 
در واقد، اگر سههتیز غیر اخوقی بر ضههد افغانسههتان و واقعیت های غیر فارسههی در ایران را     می بینید، بیشههتر به 
عقده ی حقارت مردمانی می رسد که در گذشته ی تاریخی، یا گم بوده اند و اگر پیدا می شوند، یا در مطبخ هاست یا 
در خدمه گی، یا نوکری و یا خدمات مداحی به دیگران. این عقده های وحشتناخ، باعث شده اند در حضور شرم آور 
بقایای آنان در منطقه، در دوسیه های کون خیانت، مشاهده کنیم که اگر توهین می کنند، چراست و اگر انحصار می 

 کنند، برای چیست؟
از اساسات جعل، دروغ، توهین، ن ادپرستی، فاشیزم، شوونیزم و لوده گی در  منتقدان شاهنامه معتقد اند، این کتاب،

فارسی به شمار می آید. در واقد، نیازی نیست وقتی اتهام تعصب وارد می کنند، مکتب های غربی  -تاریخ خراسانی
این کشههور، در  را مطالعه کنیم، نگرش کوتاه بر شههاهنامه و کارنامه ی فردوسههی، نشههان می دهد در گذشههته های دور

حاشههیه  های مزدوری و حقارت، فرهنگی را سههاخته اند که اگر دسههتاویز یه افغان سههتیز کنونی    می شههود، بدون 
شههه چهره ی کریه مردمانی را نشههان می دهد که در قدامت تحقیر، سههرخورده از نداشههتن جایگاه واضههی سههیاسههی، 

سامانیان، جا نمی افتد که  می شوند و میراث آنان با دهن گنده گی عجیبی، فرهنگی را « سامان»هنوز چیزی به نام 
بیت شهههههههاهنامه، جعلی اند؛  77119نمایش می دهد که روزی دکتور فریدون جنیدی، از فرهنگیان ایران، گفته بود 

زیرا با گندی از شههههوونیزم، ن ادپرسههههتی، توهین، قوم سههههتیزی و تحقیر زنان، نمی توان صههههعود قداسههههت این کتاب 
فارسههی مراجعه می کنیم و می بینیم،  -گه داشههت. در اثبات ادعای ما، به اصههطو  به حکیم خراسههانیمضههحه را ن

 چه جواهری از گنجینه ی او را ندیده بودیم که در توهم خیاالت آن، حاال یه گروهه حقیر، همه را تهدید می کنند.
 زن ستیزی های بی شرمانه  در شاهنامه ی فردوسی:   

 د  دختر بود/ اگر تا  دارد بد اختر بودهركه را در سس سر
 هركه را دختر آید به جاي سسر/ به از گور داماد ناید به در

*** 
 چه آموزم اندر شبستان شا 
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 به دانش زنان كي نمایند را ؟
*** 

 مكن هیچ كاري به فرمان زن
 كه هرگز نبیني زني رأي زن  

*** 
 به اختر كس آن دادن كه دخترش نیسد

 روشن دخترش نیسدچو دختر بود 
 *** 

 مرا گ د چون دختر آمد سدید
 ببایستش اندر زمان سر ُبرید

*** 
 نكشتم بگشتم ز را  نیا

 كنون ساخد بر من چنین كیمیا
 چنین داد ساسخ كه دختر مباد
 كه از سرد  عیب آورد بر نهاد

*** 
 سیاوش ز گ تار زن شد به باد
 خجسته زني كاو ز مادر نزاد

 جاي دگرزبان دیگر و دلش 
 از او ساي یابي كه جوئي تو سر

*** 
 زنان میتران و نامداران
 بزرگان جیان و كامگاران

 همه با شوهر اند و با دک شاد
 جواناني چو سرو و مرد و شمشاد

 اگر چه شوي نامبردار دارند
 نیاني دیگري را یار دارند
 گیي دارند شوي نغز در بر

 به كام خویش و گاهي یار دلبر
*** 

 بود  اسد شیرو را سي و اندبچه 
 نزاد  اسد او ز یك شوهر دو فرزند

 یكایك را ز نا شایسد زاد 
 بدایه دایگاني شیر داد  

*** 
 زن و اهدها هر دو در خاك به

 جیان ساك از این هر دو ناساك به
 توهین به ترکان در شاهنامه   فردوسی:

 نهاد ...سخن بس کن از هرمز ترک زاد/ که اندر زمانه مباد این 
 که این ترک زاد  سزاوار نیسد / کس او را به شاهی خریدار نیسد
 که خاقان نهاد اسد و بد گوهر اسد/ به باال و دیدار چون مادر اسد

*** 
 ابا سرخ ترکی بد  گربه چشم/ توگ تی دک از رد  دارد به خشم

 که آن ترک بد ریشه و یمن اسد/ که هم بد نهاد اسد و هم بد تن اسد
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 رک بد ذاد بی جان کنم / ز خونش دک سنگ مرجان کنمتن ت
 از آن سس بسرسید ازآن ترک زشد/ که ا  دوزخی رو  دور از بیشد
 چه مرد  و نام و نهاد تو چیسد؟! / که زایند  را بر تو باید گریسد

 که نام سدر شان ندارند یاد« / د یو زاد»و « بد طیند»ُبود ترک 
 فردوسی:توهین به اعراب در شاهنامه   

 عرب هر که باشد به من دشمن اسد
 که اندیش و بد خو  و اهریمن اسد

 ز شیر شتر خوردن و سوسمار
 عرب را به جا  رسید  اسد کار

 که فر کیانی کند آرزو
 ت و بر تو ا  چرخ گردون ت و

 توهین به بلوچان در شاهنامه   فردوسی:
 برداشتند« لوچ»سراسر بشمشیر بگذاشتند/ ستم کردن 

 !نماند آشکار و نیان« بلوچی»بشد ایمن از رنج ایشان جیان/ 
 !همه رنج ها خوار بگذاشتند/ در و کو  را خانه سنداشتند

 !از اینان فراوان و اندک نماند! / زن و مرد و جنگی و کودک نماند
 توهین به ُکردان در شاهنامه   فردوسی: 

 نزدید شدچو شب نیمه بگذشد و تارید شد/ جیاندار با ُکرد 
 !برآهیخد شمشیر و اندر نیاد /گیا را ز خون بر سر افسر نیاد

 !همه دشد از ایشان سر و دسد گشد/ برو  زمین ُکرد بر َسسد گشد
 خوار شد« سترگی و نا بخرد »بی انداز  زیشان گرفتار شد/ 

 داد« تا »و « بدر »همه بوم هاشان بتارا  داد! / سسه را همه 
 و دیلمی در شاهنامه   فردوسی: توهین به اقوام گیلی

 زگیالن تباهی فزونسد از این/ ز ن رین سراکند  گشد آفرین
 از آن جایگه سو  گیالن کشید/ چو رنج آمد از گیک و دیلم سدید ...
 چنین گ د کا  دور ز ُخرد و بزرگ/ نباید که ماند سی ِشیر گرگ

 بُشسدچنان شد ز کشتن همه بوم َرسد/ که از خون همه رو  کشور 
 ز بس ُکشتن و غارد و سوختن/ خروش آمد و نالهء مرد و زن

 زکشته به هرسو یکی تود  بود/ گیاها بمغز سرآلود  بود
 زگیالن هرآنکس که جنگی ُبدند /هشیوار و باداد و سنگی بدند

 ببستند یکسر همه دسد خویش! / زنان از سس و کودک ُخرد سیش
 سرها ز تن ها بَدسد اگر شا  را دک ز گیالن بَخسد/ بُبریم

 دک شا  خشنود گردد مگر/ چو بیند برید  یکی تود  سر
 برایشان ببخشود شا  جیان/ گذشته شد اندر دک او نیان

 «را  بد»نوا خواسد از گیک و دیلم دو صد/ کزان سس نگیرد کسی 
*** 

اما در کوتاه سهههخن این مقال که برای تفصهههیل نقد مثنوی هفتاد من کاغذ شهههاهنامه، بسهههیار کم اسهههت، در پایان، آخر و 
عاقبت کسههههی را بخوانیم که در روای پذیرش او، از شههههیون، ناله و فریادی گذشههههتیم که فرهنگ دروغ، جعل و ریا، 

 پایان خوش ندارد؛ زیرا شنیدن حقیقت، تلخ است. 
با دست و پاچه گی، ته و باال دویدند و از جمله، تدویر برنامه « نگرش نو، برشاهنامه و فردوسی»کتاب پس از نشر 

 می خوانند. « فواره ی او )آب(»ای بود که پوستر های آن را در چهار راه پشتونستان نصب کردند و به عمد آن را 
که خیلی واضهههی، از ماجرایی حکایت می کرد در پایان آن روشهههنگری، در عقب جلد کتاب، مختومه ای آورده بودم 

که شههناخت فرهنگ جعل و دروغ، نیازی به فشههار آوردن برای تخلیقات نیسههت. درون مایه و متن جعلیات خراسههانی 
فارسههی، آن قدر مضههحکه، نارسههایی و اعتراا دارند که اگر در نمونه ی زیر، ختم مقال این مقاله می شههوند، در  –
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ند شهههد که در پایان روشهههنگری های نقد، رهایی ما از شهههر نحوسهههت و نکبت شهههر و فسهههاد کل، پایان فرهنگی خواه
 منسوب به ستمی و سقاوی ست.

فردوسی در اواخر عمر در حالی که پشتیبانان شعوبی اش )جریان معروا ضد اسومی( را از دست داده بود، یعنی 
که عمری را در بی هوده سرایی و کارنامه ی در نبود نعمت معاش آنان در تنگ دستی می افتد، در کسوت شاعری 

زشههت، سههپری کرده باشههد، قصههیده ای دارد که در واقد در اعتراا به اعمال زشههت، از شههاهکار های نکم دری به 
 معرفی« نگرش نو، برشههاهنامه و فردوسههی»شههمار می رود. این قصههیده را برای اولین بار در افغانسههتان در کتاب 

 ان فرهنگی، مستند ختم این مقال می کنم.کردم و در زیر، به افغان
 ابوال اسم فردوسی می نالد:

 نگویم کنون نامه ها  دروه / سخن را به گ تار ندهم فروه
 نکارم کنون تخم رنج و گنا  / که آمد سسید  به جا  سیا 

 دلم سیر گشد از فریدون ُگرد
 مرا زان چه کو ملد ضحاک ُبرد؟

کیخسرو و جنگ افراسیاب ندانم چه خواهد بدن جز عذاب / ز  
 بر این می سزد گر بخندد خرد/ ز من خود کجا کی سسندد خرد؟
 که ید نیمه عمر خود کم کنم / جیانی ُسر از نام رستم کنم؟

 دلم گشد سیر و گرفتم مالک 
 هم از گیو و طوس و هم از سور زاک

 کنون گر مرا روز چند  ب اسد / دگر نسسرم جز همه را  راسد
داستان ملوک / دلد سیر شد زآستان ملوکنگویم دگر   

 دوصد زان نیارزد به ید مشد خاک 
 که آن داستان ها دروه اسد ساک

 یادآور : 
، شر  کاملی از ابعاد مختلا نقد «نگرش نو، بر شاهنامه و فردوسی»افغانان عوقه مند می توانند با تهیه ی کتاب 
 3131از سو  انتشاراد میوند در ساک صفحه به زبان دری،  714شاهنامه و فردوسی را بخوانند. این کتاب در 

ونایتد ی»منتشر شده است. با رجوع به آدرس جدید انتشارات میوند در منزل تحتانی مجتمد تجارتی  شمسی در کابک،
 دهن باغ، نرسیده به چهار راه، این کتاب را بدست آورید.  -فغانان، در مسیر جاده ی ده ا«تاور
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