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بررسي و تبيين سير تاريخي هويت انساني بر اساس الگوهاي ايرانشهري در 
   فردوسيةشاهنام

  
  ∗∗ خديجه ططري  ∗مريم صادقي گيوي

  
  چكيده

 ،يرانـشهر ي ا يالگوها  و با ابتناء   يآرمانشاهة  ها در جامع    انسان ين مقاله بر اساس عملکردها    يت در ا  يهو
 ،ني جامعه و د   ،استي س ة عمده فلّؤ بر اساس سه م    يت انسان ياد هو  قرار گرفته است و لذا ابع      يمورد بررس 

ان همواره  يرانياست که چون ا     مبناي نظري اين مقاله بر آن استوار       ؛ن شده است  يي و تب  يک بررس يبه تفک 
ا مطرح  يت  ي هو ي لذا بعد فرد   ؛اند معنا کرده  را ت خود ي هو ،ت آرمانشهر يجاد و حفظ و تثب    ي ا يدر راستا 
ن ابعـاد   يمهمتـر در ايـن مقالـه بـه تحليـل           . بـوده اسـت    ي تهـ  ،ژهيـ  و يت و اعتبار  يز درجه اهم  ا ا ينبوده و   
فـا  يتـر ا    مهـم  ي كه شاهان در آن نقش      ياسي س  هويت -۱ :پرداخته شده است   بعد    سه  انسان در  يعملکرد

ت يـ هو -۲. اسـت ي قابل بررسـ ، و نبرد  مشورت وعدالت   و مدنيت   :دابعا و عملكردهاي آنها در      کنند يم
 ( ي که از در دو بعد گفتار      ينيت د ي شده است و هو    ي بررس ي و بزم  يت عشق ي هو ي که بر مبنا   يجتماعا

 و  ي و فرهنگـ   ينـ ي د ين مبـان  يـي تبدف از ايـن مقالـه       هـ .  اسـت  يقابل بررس ) شياين ( ي وکردار )ش  يستا
 يلـ ي تحل -يفين پژوهش با روش توص    يا . است يخيتارة  ران در گذشت  ي انسان در ا   ي عملکردها ياجتماع

  . قرار داده استي مورد بررس، شواهد مربوط به بحث را در شاهنامهيا  و با استناد به منابع کتابخانه

                                                 
  مركزي واحد تهران ،ار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمييدانش ∗ 
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  هاي كليدي واژه

  هويت اجتماعي، هويت ديني، هويت سياسي،شاهنامه
 
   پژوهش ةپيشين
ن ي در ا است که تمام آثار رايي دانشجويا  رساله، صورت گرفتهيفردوسة  که در بارين پژوهشيتر مهم
ن شـده   يـي  شـاهنامه تب   ياسـ ي س يهـا  شهيـ  است که اند   يآثار از جمله آنها     ؛م نموده ي دسته تقس  ۲۰نه بر   يزم

 ي همچـون اسـالم    يسندگانيـ  نو . صورت نگرفتـه اسـت     ي اشاره ا  ،ن مقاله يمورد نظر در ا   ة  است و به نکت   
 يتـراژد  (يمـ ي رح ، )ي فردوسـ  ي فکـر  يجاذبـه هـا   ( رنجبـر    ،...)،ايران و جهان از نگاه شاهنامه     (ندوشن  

مرغ يس (ي محبت، )ي فردوس يها شهياند( رضا  ) از رنگ گل تا رنج خار        ( ،يام سرّ ،) قدرت در شاهنامه    
نوشـته معينـي   ) رانيت در ايخ و روايت تاريهو( در مقاله ،) قاف و پهلوان در بن بست   يدر جست و جو   

شده اسـت و در اكثـر مقـاالت بررسـي           علمداري بيشتر به بررسي هويت تاريخي از بعد سياسي پرداخته           
سندگان يمورد نظر نوة ک به نکتيچ يي در شاهنامه پرداخته شده است و دره بيشتر از بعد هويت ملّ،شده
  .اند  اشاره نداشته،مقاله

 
  لهأبيان مس
ن يـي  تب يها برا  ها و تقابل   دان گسترده تعامل  ي را در م   ي و فراانسان  ي انسان ي در شاهنامه عملکردها   يفردوس

ن رهگـذر  يـ تـا از ا  گـذارد  يش مـ يبـه نمـا   ،رانـشهر يت نهـاد ا يـ ت انسان در دوران ساخت و تثبيابعاد هو 
 ي و فرهنگـ يخيت تـار يـ ن هويـي خ بـا تب ي در بـستر تـار    ي بلنـد انـسان    يها تشه و عظمت همّ   ي اند يفراخنا

ر و ي نفـسگ ي نبردهاان ماننديراني اي از عملکردهاي که برخ يرو  از آن  يفرا انسان . گر شود   جلوه ،انيرانيا
ت و  يـ فيوه و ک  ي با شـ   ،ديآ يشمار م ه  د از مباحث مالل آور آن هم ب       يشمار در شاهنامه که شا    ي و ب  يطوالن
 اسـت   ين نکته ضـرور   ياما ذکر ا  ؛ند  يشمار آ ه  ه ب  ناموجّ ي امور ، در جهان امروز   ي ارتباطات انسان  تّيکم

جـاد  ي ا يهـا  نـه ين علـل و زم    يـي کـه بـه تب     گـران ي و د  ياوليـ کن و ماک  يون و بـ   طـ  مانند افال  يکه همه کسان  
  بـا شـرکت      يت شـهر آرمـان    يـ جـاد و تثب   ي ا ي برا يمني اهر يروهاي پرداخته اند از لزوم نبرد با ن       ،آرمانشهر

همـانطور کـه    زيدر شاهنامه ن ) ۲۲۶ ـ  ۲۴۰ :۱۳۷۸ ، رادييرضا( اند د داشتهيکأ ت،طبقات گوناگون جامعه
ــش  ــما ن،ديدر عملکــرد طهمــورث و هوشــنگ و جم ــذي ــل پ ــوان   ،رش اســتيان و قاب ــه عن ــان ب حاکم
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 و پهلوانان به عنوان حافظـان آن و مـردم بـه عنـوان               ير آرمان شهر  يکنندگان مس  کنندگان و چاک  جاديا

ن يـ ز اير و جاودانه و ثمر بخش داشته اند و تالش و تما     يگي پ يي تالشها ،ن راستا ي همواره در ا   ،ان آن يحام
 انـسان   يها در شاهنامه بـرا      انسان ي از عملکردها  ياريکه اگرچه بس  ن نکته نهفته است     يپژوهش هم در ا   

هـا   ن مکانهـا و فاصـله  ي بـا دورتـر  ، گوناگون يها و ابزارها    با رسانه  ي بزرگ ارتباط  يامروز که در فراخنا   
ن ي توانـدا  ي اما مـ   ؛ردي قرار گ  ي ارتباط ي تواند الگو  ي نم ،دار داشته باشد  ي گسترده و پا   يتواند ارتباطات  يم

دنبال ه د اکنون هم ـ ب يد ـ و شا ي مديينش تا زمان هايان از آغاز آفريرانيمهم را به اثبات برساند که اامر 
 يهـا  نيـي و تبهـا   انيـ گران با بي و دين موضوع در اشعار حافظ و نظامياند ـ و ا  ها بوده حفظ همان آرمان

شـود   ي کـه مـ  يياست تا جـا  رفته  ي به شمار م   ،ي و بلکه هدف اصل    يدي همواره از مباحث کل    ،گوناگون
ستان و بـاغ ملکـوت و   يـ  مانند ن  يي با نامها  ين آرمان ين سرزم ي از دست دادن ا    يبراان همواره   يراني ا :گفت

 شـرحه شـرحه از     يهـا  نهياند و س   دهي بر هر مرد و زن نال      ، فراوان ي در حسرت ها و سوز  و گداز ها         ،رهيغ
 آنهـا   يهـا ت ارتباطات انسان ها و عملکرد     يفين نوع و ک   يي با تب  بنابراين ؛اند دهي از آن را طلب    يفراق و دور  

جـاد  يشه ايـ ت انديـ  تثبير و نام ـ در واقع اعمال و گفتار آنان برا ي ـ در هر مس ين آرماني حفظ سرزميبرا
 بوده  يار طوالن ي بس يها ها و زمان    که در بر داشته است در قرن       ييها ي با تمام رنج ها و سخت      يشهر آرمان 

 ،ين آرمان ين سرزم يدن به ا  ي رس يان برا يرانيک ا ياق نوستالژ ي احساس و اشت   ،ت زمان است و هرگز گذش   
ن نکته است کـه نـشان دهـد کـه           ين مقاله هم در هم    يز و هدف ا   يکاهش و فرود نداشته است و وجه تما       

 .انـد   دانـسته  يه مـ   موّجـ  ،ن الگـو و فرمـول     ي بـا همـ    ،انـد  داده ي را که انجام مـ     ي اعمال ةان در واقع هم   يرانيا
جـاد  يز ا يـ  و ن  ياسـ ي و س  يجـاد طبقـات اجتمـاع     ي ا ،يآرمان شهر ة  شي بنا بر اند   يتي هو يها فهلّؤن م يتر مهم

ن در تمـام  ي حفـظ سـرزم  يز تالش بـرا ي در صورت لزوم و ن ين آرمان ي دفاع از سرزم   يامکانات الزم برا  
 اسـت و  يتمـاع  ـ اج ياسـ ي س،ن مقالـه يـ ت در ايف هوي تعري شود گفت که مبناي لذا م؛ابعاد الزم است
  .ت باشديف امروز از هوي منطبق بر تعارقاًيتواند دق ي نم،شتر هم آمديهمانطور که پ

 گـشته و    يرانـ ي اقـوام ا   يز تمـام  يـ سمان بوده است که چنگ آو     ين ر يشه محکم تر  ي هم يات فارس يادب
 - زبان آنقيران جز از طري ايخيت تاري هوده است و اصوالًي مختلف برکشيها آنان را از چاهها و چاله

 اسـت کـه در   ي فردوسـ ة شـاهنام ،ن دو عنـصر   يق ا ياوج تلف . افته است يت حفظ و انتقال را ن     ي قابل -يفارس
 ي فردوسـ : تـوان گفـت  ين مـ يـ  بنـابر ا  .)۹۷ :۱۳۸۲ ،يمحبتـ  ( ملـت ماسـت    ي و زبان  يخيقت سند تار  يحق
اسـب بـا آن طـرح و        افتـه و متن   ي در يران را بخـوب   يـ  مردم ا  ي روح يازهاي و ن  يت ملّ ي هو ،يخيگاه تار يجا
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ة ارادن جهان را با ي قوان،تي خالقيروي توانند با ن   يها م   انسان ي فردوس ةدر حماس . برنامه ارائه کرده است   

 يريـ گ  شکل ي چگونگ ةان کنند يها ب  ن کوشش ي ا .يندافري دگرگونه ب  يو جهان  تغيير دهند    ،آهنين خويش 
سازد  ين م يي تب يران را در حال   ي ا ة که کارنام   است يرنان مقاوم و متفکّ   يخ آفر ي تار ي و مساع  يرانيتمدن ا 

روزمندانه بر آن غلبه کـرده      يده و سرانجام پ   ي ورز يرودار مسائل زندگ  يستاده و با گ   يکه در مرکز جهان ا    
است كه  » يايرانشهر« بازيابي   ،ترين آرمان فردوسي در باز ساخت و بازنگري تاريخ كهن          بزرگ« .است
ان است که   يراني ا ي عملکردها )۶۶ :۱۳۸۱،محبتي(» زنده نگاه دارد  ل ها   آن را يادها و د    خ همواره در  يتار

 يها  مکان ،ها  در زمان  ،ن اثر ي هر کدام از قهرمانان ا     ،ان بهتر ين نموده به ب   يي تب ، آن را در شاهنامه    يفردوس
 امـا در بـاطن متناسـب و         ؛ظـاهر ناسـاز   ب گـاه    ييهـا  شهيـ  اعمـال و اند    ،گوناگون بنا به مصالح حال و مـآل       

هـاي پـوالدين و     اراده،رانـشهر يآنـان بـراي حفـظ ا   .نـد يرانشهر را حفظ نما   يکنند تا ا   ي اتخاذ م  ،ماهنگه
 عملکـرد   ين مقالـه بـا بررسـ      يـ ا. سـازند  يگر مـ   سترگ خويش را در عملكردهاي استوار و انساني جلوه        

 انـسان هـا   ي کارهـا ن رهگذر مبنا و نوعي قرار داده تا از ا   يت آنها را مورد بررس    ي هو ، در شاهنامه  يانسان
 يهـا    تقابل يها و حت   ان در تعامل  يرانين و روشن شود که ا     يي تب ،... و ي و شاه  يدر مراتب گوناگون پهلوان   

ن راسـتا   يـ  در ا  ؛انـد   خـود بـوده    يها و الگوهـا     حفظ آرمان  ي چگونه در پ   ،ر کشورها و مناطق   يخود با سا  
ن جهـان بـزرگ ابتنـاء       يـ  ا يه بـرا  ان صورت گرفته است و هـدف عمـد        يراني ا يها تالش است که تالش   

  . بوده استيت شهر آرماني تثبي براياهداف بلند انسان

 گوناگون و   يدگاه ها ي که کارشناسان بدان پرداخته و آن را با د         ييت به معنا  ين مقاله مفهوم هو   يدر ا 
 ،ي بحـث انـسان و شـهر آرمـان    ي چرا کـه اقتـضا   ؛ متفاوت است  ي اندک ،اند دهي مختلف بررس  يهااز منظر 

و مواضـع جهـان امـروز متفـاوت       داشته باشند که با الگوهـا  يها اعمال و گفتار    کند که انسان   يجاب م يا
 يهـا  ران همـواره در زمـان     يـ ز البته در ا   يرا انسان ها در جهان و ن      ي ز ؛ن است يدرست هم هم  ة  لأباشد و مس  

انـد و البتـه    داشـته نظـر  .. .ن و فرهنگ و ي همچون سرزم  ييها فهلّؤش با م  يت خو يمختلف به حفظ موجود   
 همـراه و    ، اسـت  ينـ يجهان آفر ة   که الزم  ينش را با اعمال فرا انسان     ي آفر ي است که ابتدا   يشاهنامه جهان 

 ي شود و ضحاک همراه بـا مـاران        ي به کوهستان سپرده م    يدون در کودک  ين راستا فر  ي در ا  ؛کند يالزم م 
 يز بـرا ي را نها سازد که بتواند آسمان ي مييها  بال،راند و کاووس يران حکم م ي بر ا  ،بزرگ و اژدها فش   

 يهـا  شيايـ خـسرو بـه ن  ي بگـذارد و ک ير پـا ي ز،شيه خود نا موّجي و شا ي باور نکردن  ياستحکام آرزوها 
 يا حتـ  يجاد و   ي تواند ا  ي نم ، انسان امروز  يد که برا  يگو ي باخداوند سخن م   ،ييستادن ها ي و سرپاا  يهفتگ
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ر يت تفـس يـ نهاب يز اعمـال يـ  ن،نش استيکه سرآمد موجود آفر » رستم«انه ين ميه و الزم باشد و در ا   موّج
 رسـاند و  ي است کـه پـسر را بـه قتـل مـ     يرانشهرير حفظ ا  ين مس ي او در هم   ؛ر دارد يل ناپذ ي و تاو  يناشدن
ن يهـا را از دو سـرزم       ي پردازد تـا ناپـاک     ي نبرد تن به تن م     ي آنقدر به نبرد و حت     ،شي خو يايخسرو با ن  يک

ة ن مقالـه بـا توجـه بـه همـ          يـ  شـود کـه ا     ي روشن مـ   ،ن مقدمات ي با ذکر ا   .ر بدارد  دو ،بزرگ و ورجاوند  
 ةنـ يت و زم  يـ  توانـد موجود   ي همچنـان مـ    ،افتهي انجام   ، و شاهنامه  ي فردوس ةبارن که در  يشي پ يها پژوهش

 يف عملکردهـا  يـ ز در رد  يـ  را ن  ي فراانـسان  ين که شـاهنامه عملکردهـا     ي بر ا  ي مبن ،دين را حفظ نما   يتدو
 يت آنـان ضـرور    يـ بـه عنـوان هو    ،ين و مـردم آرمان    يجاد و حفـظ سـرزم     ي ا يبرا داده آنها را   قرار يانسان
ار ي بـس ي در شاهنامه نمود،ي و عاطفي و احساس ي فرد ي است که عملکردها   ين رو يداند و باز از هم     يم

ا يـ  و يل درونـ يـ  کوچک م ةري اگر در دا   ي فرد يرا عملکردها ي ز ؛ ندارد ي نمود ا اصالً يدارد و   کمرنگ  
 ي امـا اگـر اعمـال فـرد    ؛ستيـ ع ني بازخورد آن بزرگ و وسةرا دامني ز؛رش استي قابل پذ ،واده باشد خان

  .د نادرست و مطرود استي به آرمان ها وارد نمايا ا لرزهين خلل و يتر کوچک
  

 تبيين هويت انساني در شاهنامه  

ت يهو. شود ي ميقاله بررسن مي موضوع عملکردها و گفتارها در ايت بر مبناي هو،با توجه بدان چه آمد
 يت دارا يـ  هو ،يفـ ي اما بـا هـر تعر      ؛ کرد ي بررس ي گوناگون يدگاههاي مختلف د  ي توان از منظرها   يرا م 

لـذا  . مانـد ي همواره ثابت و پابرجـا مـ  ،ر و تحول صورت و ظاهر آن      يي است که به رغم تغ     يجوهره و ذات  
ان يراني ا ي و عملکرد  يت گفتمان ي هو يبنا پهلوانان و شاهان در شاهنامه م      ي عملکردها ي توان با بررس   يم

د و ي عقا،شهي داشته و شامل اندياجتماع ـ ي روانيت ساختيهو .افتي آن را دريخي تاريها يو دگرگون
 ي و فرهنگـ   ياسـ ي و س  ي و اجتمـاع   يني د يها دگاهيو د   باورها ين رو ي از ا  ،گران است يارتباط انسان با د   
ابعـاد   را در هـا ابعـاد فـرا انـساني          انـسان شـاهنامه   ة  در گـستر   .دده يل م ي آنان را تشک   يتيانسان ارکان هو  

 آنها خويش را تغييـر      ،كه نتايج جهاني و فرا انساني دارد      گذارند   يش م يبه نما  ،زندگي ملموس و دنيايي   
 در ارتباط بـا خـويش و يـا خـدا و ديگـران                آنان .جهان را تغيير دهند    ، در مقياس هاي وسيع     تا مي دهند 

در ايـن  شاهنامه . در نظر دارند يگر زندگيف ابعاد ديز هم ردينرا ) فرا زميني( و آسماني هاي ديني  جنبه
 در امـا    ؛بـه نمـايش مـي گـذارد        ، خـود  ينـ ي فرازم يت آرمانهـا  يـ  تثب يبـرا مرحله بيشتر فرهنگ ايراني را      

 كيكاووس و پهلواناني چون رسـتم و زال و شـير            ، كيخسرو ، فريدون ،هاي افرادي چون جمشيد   عملكرد
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 ايرانـي تبيـين     ختـه بـا فرهنـگ       ي آم يبه مثابه عنـصر    ،ينيد هويت   ، سيندخت ، تهمينه ،زناني چون رودابه  

ابعـاد گونـاگون هويـت هـاي     ن  يتـر  مهـم در ايـن پـژوهش       . کند يزيه ر ي را پا  ي انسان يتا فرهنگ  شود مي
شتر اشـاره  يـ ه پرا همانطور کـ ي ز؛ي ـ اجتماع ۳ يني ـ د ۲ ياسي ـ س ۱ : بعد بررسي شده است سهانساني در 

 کـه امـروز   يي اما بنا به بحث ها؛ استيگر هم وجود دارد که قابل بررس  ي د ي عملکردها و گفتارها   ،شد
ن ابعـاد عملکردهـا در قالـب        يتر  مهم ،ل نمود يوأ هم ت  ي کنون يها هيهم بتوان آن ها را در چارچوب نظر       

   . استي  قابل بررس،ريدر سه بعد مهم بر طبق نمودار ز» ت يهو«
  

                  
  ابعاد هويت انساني در شاهنامه) ۱( شماره نمودار

  
  سياسيهويت -۱

 يهـا   و ارزش  ياسـ ي نظـام س   ،ق به دولت   مستلزم تعلّ  ،يک عنصر ملّ  ي به عنوان    ياسيک واحد س  يق به   تعلّ
ن نـوع   يج تـر  يـ ن و را  ي بـزرگ تـر    ي است و امروزه دولت ملّـ      يت مل يت بخش حکومت در هو    يمشروع

ک يـ  ي اعـضا يت و وفـادار  يـ زان مقبول يـ ر م ي نظ ي لذا مسائل  ؛ شود ي محسوب م  ي بشر ة جامع يشکل بند 
ار مهـم   ي کـشور بـس    ي و مرزهـا   ياسـ ي س ي ارزش هـا   ،ي نظام حکومت  ، نسبت به نهادها   يياين جغراف يسرزم
ک يـ  عـضو    يون و قـان   يکـ يزي که از لحاظ ف    يرد که افراد  ي گ ي شکل م  ي در صورت  ياسيت س يهو. است

ن آن  يکنند و موضوع بـا مخاطـب قـوان         ي م يک کشور زندگ  ي ي مل ي هستند و داخل مرزها    ياسينظام س 
 ياسـ يسابعاد هويت در بعـد      اما  . بدانند ياسي آن نظام س   ي هم خود را اعضا    ي از لحاظ روان   ،کشور هستند 

   مبارزه -۴  مشورت-۳عدالت  -۲مدنيت  -۱ :هاي زير در شاهنامه متجلي مي شوند فهلّؤدر م
   مدنيت-۱-۱

تـري    است كه شاهان شاهنامه در آن نقش پر رنـگ          يحکمرانيكي از ابعاد هويت انساني در شاهنامه        
هـاي    چـون هنـوز پايـه       امـا  ؛ بيشتر بر پايه عـدل و داد بـود         يحکمران ،در دوران اساطيري شاهنامه    ،دارند

دريهويت انسانابعاد
شاهنامه

 نیيد اسیيس اجتماعی
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عمـران و    يبـرا .. ، جمـشيد  ،هوشـنگ  ، پادشاهاني چـون كيـومرث     ،ريزي نشده بود   حكومت انساني پايه  
ن و  يـي ند و بـا تب    يآ يم بزرگ بر  ي اکتشافات و اختراعات   يان در پ  ي جهان نيازهاي اوليه رفع  ن و   جهاآباداني  
شرفت و توسعه يت و پيت مدنيجاد و تثبي را براساس اين ساختار حکومتينخست ، طبقات اجتماعيميتحک

 همه ي و دادگري و عدالتمندي مشورت يل شوراها يشک دهند پس از آن ت     يل م ي باشد تشک  يجوامع انسان 
  .ردي گيت صورت ميجاد مدني ايبرا

ــان    ــرد جه ــدون بگ ــس فري  وزان پ
ــد     ــداد دي ــز راه بي ــز ك ــرآن چي  ه
 به نيكي ببـست از همـه دسـت ديـد          
ــسان بهـــشت   بياراســـت گيتـــي بـ

 

 بگرديـــد و ديـــد آشـــكار و نهـــان 
ــاد ديــد  ــه آب ــوم و بركــآن ن  هــرآن ب

 آبــاد ديــدهــر آن بــوم و بركــان نــه 
 بــه جــاي گيــا ســر و گلــبن بكــشت

  )۳۲/ ۱: ۱۳۸۶فردوسي، (               
 

  عدالت -۲-۱
عـدالت در   .  در نظر گرفتـه شـود      ي است و با هر معنا و مفهوم       يمدنة  ن ارکان جامع  يتر عدالت از مهم  

 اسـت   يامبر شـاه  يخسرو پ يک.ابد  ي ي م يخسرو تجلّ ي ک يدون در حکمران  يشاهنامه به طورکامل پس از فر     
 اسـت کـه در اوج   يک شـاه آرمـان  يـ  کامـل  ة او نمونـ  . کنـد  يران آغاز م  يخ ا يد را در تار   يکه عصر جد  

ن تمــام يــي در تبيفردوســ.  اســتي و آزادگــيي کامــل زهــد و پارســاةقــدرت هــم چنــان الگــو و نمونــ
رو به كيخسنمونه  براي .دي نماين ميي او تبيخسرو عدالت را به عنوان عنصر مهم پادشاه ي ک يعملکردها
  :ازديداد دست نيان هرگز به بي نبرد با توراندر کند يه مي توصگودرز

ــهريار   ــس ش ــود پ ــودرز فرم ــه گ  ب
ــت    ــداد دس ــه بي ــازي ب ــا ني ــر ت  نگ
 كــسي كــو بــه جنگــت نبنــدد ميــان
 بــه هــر كــار بــا هــر كــسي داد كــن

 

 كــه رفتــي كمــر بــسته كــارزار     
ــست   ــاد، پـ ــوان آبـ ــي ديـ  نگردانـ

 ...چنان ساز كـش از تـو نايـد زيـان          
ــن   ز ــاد ك ــش ي ــي ده ــزدان نيك   ي

)۴۷۲همان،    (                           
 جنگاور كـه همـه اقـوام آريـايي را تحـت يـك               و در متون اوستايي از او به عنوان شهرياري نيرومند        

اي براي گـسترش عـدالت در كـل جهـان            مقدمه.  متحد و يگانه كرده ياد شده است       ،فرمانروايي منسجم 
  .هستي است
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 ، و در مسير راه تـوران      رددر پيش نگي  عد كيخسرو از فرمانده سپاه خود مي خواهد كه بيدادگري           در اين ب  

يكي از نمادهاي اصـلي نظـم كيهـاني بـر روي             .د از ياد نبر    خداوند را هرگز   ،بنايي يا روستايي را ويران نكند     
 هـر  ن کـه   است مبني بر ايـ     ستان باور ايرانيان با   ،زمين كه بنيان انديشه سياسي ايرانشهري را استوار كرده است         

  .برقراري عدل و دادگري در ايرانشهر باشندو موجد  بايد حامي ،يك از دولتمردان و شهرياران
  )تشكيل شوراهاي حكومتي( مشورت -۳-۱

 از اصـول و     يکـ ي شـورا و مـشورت       . هويت سياسي در شاهنامه عملكرد مشورتي اسـت        ابعاديكي از   
 ، بردنـد  يش نم ي را از پ   ي حاکمان بدون مشورت کار    ؛ران بوده است  يا تمدن   ياسي س يها  مهم نظام  يبنا

 تقـسيم  نـوع    چهـار    بـر هاي مـديريتي     سيستم .انه است ي از نوع کارکردگرا   مشورت ها در شاهنامه عموماً    
 خيرخواهانه كه گاهي با پاداش – سيستم استبدادي -۲استثماري ـ  سيستم استبدادي  ـ۱ :ده استشبندي 

 از طريـق پـاداش هـاي        ةًعمـد  سيستم مشورتي كه افراد در ايـن سيـستم           -۳.  همراه است  و گاهي با تنبيه   
 گروهـي كـه تـا    -  سيستم مشاركتي   -۴. اقتصادي و تا حدي مشاركتي و گهگاهي تنبيه كنترل مي شوند          

 زيردسـتان و    حدودي متكي به پاداش هاي اقتصادي است اما اساسا بر پايه ي كنترل مبتني بر مـشاركت                
  .)۱۵۶ :۱۳۸۴،فرهنگي به نقل از،کرتيس ليرن (نها مالك استرضايت آ

هـاي   ي از مازنـدران در خـصوص زيبـايي        ووس پس از شنيدن وصف هـاي رامـشگر        كيكا مثال   يبرا
اي از سـرداران و پهلوانـان     عـده  موضوع را بانينابرا ب؛ به آنجا برود، وسوسه مي شود   ،سرزمين مازندران 
  .كند مياي مشورتي مطرح  ايراني در جلسه

 چو طوس و چو گودرز كشواد و گيـو       
 بـــه آواز گفتنـــد مـــا كهتـــريم   
ــاختند   ــن س ــي انجم ــس يك  از آن پ
ــديگر  ــا يكـ ــد بـ ــستند و گفتنـ  نشـ
 اگر شـهريار ايـن سـخنها كـه گفـت          
ــالك    ــد ه ــر آم ــران ب ــا و ز اي  ز م
ــشتري    ــّر و انگ ــا ف ــشيد ب ــه جم  ك
ــرد     ــز نك ــر گ ــاد ه ــدران ي  ز مازن

 

ــو   ــام ني ــرگين و ّره ــّراد و گ ــو خ  چ
ــين  ــسپريم زم ــو ن ــان ت ــه فرم  جــز ب

 زگفتــــــار او دل بپرداختنــــــد  
ــسر  ــا را چــه آمــد ب  كــه از بخــت م
 به مي خـوردن انـدر نخواهـد نهفـت         
 نمانــد بــرين بــوم و بــر آب و خــاك
ــري   ــرغ و پ ــو و م ــان او دي ــه فرم  ب

ــرد    ــوان نب ــران دي ــست از دلي  ...نج
 )۱۳۰: ۱۳۸۶فردوسي، (                 
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 ةرا دربـار   تشكيل مجلسي مي پردازند و بـا آزادي كامـل عقايـد خـود                پهلوانان ايراني با شاه ايران به     
 بسيار جالب توجه در فرهنگ و تمدن ايراني         ةنكت. مي پردازند  و جوانب آن     خطرات رفتن به مازندران     

 بـه   ، واقع بينانـه   ،كه هر يك از حكمرانان و پهلوانان ايراني        ين معن ي بد ،وجود آزادي بيان و عقيده است     
 اين امر نشان از وجود مدنيت و آزادي سياسي براي پيشبرد و رفتن به مازندران مي پردازند  بيان خطرات 

پهلوانـان ايرانـي در     .  است و مي تواند الگويي براي ايرانيان قـرن حاضـر باشـد             يشهراهداف واالي ايران  
ان يـ سـخن گفتـه ب  فريـدون و منـوچهر    ،مقابل كيكاووس از بزرگي شاهان گذشته ايراني چـون جمـشيد   

  . اند  هرگز به سوي سرزمين مازندران نرفته،كه آنان با آن همه عظمت و بزرگيدارند يم
  مبارزه -۴-۱

هاي   ايرانشهري و اصول و آرمانحفظها در شاهنامه در راستاي  ها و عملكردهاي رزمي انسان  هويت
هنامه در كنـار    هـا در شـا      نكته جالب توجه در بررسـي هويـت هـاي رزمـي انـسان              ؛سرزمين ايران هستند  

 حضور شاهان در رزم ها ؛ها حضور داشتند  در تمامي رزم   ،پهلوانان ايراني كه نگهدار خاك ميهن بودند      
.  واقع آنان پهلوان شاه بودنـد و بـه دفـاع از هويـت و كيـان ايـران پرداختنـد                     راي ز ؛نيز بسيار مشهود است   

ي اسـت كـه در گـستره انديـشه سياسـي            ترين اثر منظوم فارسـ     ترين و گرانمايه    بزرگ ، فردوسي ةشاهنام
 ممتـاز داشـته اسـت و      يويژه در فرايند تكوين هويـت و تـداوم و اسـتمرار تـاريخي آن جايگـاه                ب ؛ايران

در دسـتگاه   .  فـراهم نمايـد    يرانـسان ي غ يهـا  زهيـ  از آم   هويت ايرانـي را    بيهذ و ت  هيتزکتوانسته  موجبات    
ي مبناي اوليه وحدت سرزميني و هويت ايرانيـان بـه           ميان ايراني و انيران   » غيريت سازي  «،فكري فردوسي 

  )۴۶-۴۴ :۱۳۸۳،معيني علمداري. (شمار مي آمده است
 فرهنگـي هويـت     ةاز دايـر  ) بيگانـه ( هويت ايراني آن است كه هر عنصر انيرانـي           پاک شدن منظور از   

بـان و يـا مـذهب      نه بر اساس مليت و نژاد و ز        ،كه شامل ساير امم جهان هستند     » انيران« . گردد خارج مي 
رضايي .(لقب يافته اند  ) غير ايراني ( انيراني   ،سنجيده شده و از اين رو     » مليت ايراني « بلكه بر اساس     ؛خود
 در اين راستا بوده تا ، براساس نقل هاي شاهنامه،ها ها و دليري  قهرماني،ها  همه پهلواني.)۲۰۶ :۱۳۷۸ ،راد

 و شناور شدن مرزهاي هـويتي در دوره هـايي از تـاريخ      نشان داده شود كه به رغم تهاجم عناصر انيراني        
 در شاهنامه را مـي تـوان در         مبارزه.  فراهم بوده است   يراني ا  همواره زمينه براي حفظ هويت     ،ايران زمين 

  . تقابل-۳ يجوانمرد -۲ صلح طلبي -۱: كردنييتب بعد سه
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  صلح طلبي-۱-۴-۱

. کننـد  يبا هم با اصالت صلح و مـدارا عمـل مـ           ه جو زيها در مقام ست     بلکه انسان  ؛نبردها اصالت ندارند  
 اما رعايت اين اصل تـا آنجاسـت كـه           ؛است صلح طلبي  براساس مذاكره و      رزمي در شاهنامه اصوالً    بعد
 مي خواهد رسـتم را دسـت   .ايران است ةشاهزدااسفنديار كه  .  لطمه وارد نشود    يهاي ايرانشهر  آرمانبه  

 يراني اايران اطاعت از فرمان پادشاه بر هر فرد ياصول شاهدر  که يياز آن جا  . بسته پيش گشتاسب ببرد   
 مخالفـت بـا فرمـان شـاه         ، اگـر الزم باشـد     يحت، خـود  يت پهلـوان  ي حفظ هو  ي برا ولي؛ است بودهواجب  

  لـذا رسـتم      اسـت،  ي شاه يت اصول سنّ  ةار در واقع بر هم زنند     ي اسفند ياز فرمان رستم با امتناع     .پردازند يم
نظـر  در  « . بدترين ننگ براي يك جهان پهلـوان در بنـد بـودن اسـت              .كند يار مخالفت مي  پيشنهاد اسفند 

 زندگي ارزش زيستن ندارد و بايد از آن دفـاع           نام  بي .گردد  باز مي  نامفردوسي هر چه هست و نيست به        
رين قهرمـان   تـ  وقتي فردوسي رسـتم را بـزرگ      . ترين گذشتها را در پي داشته باشد       كرد ولو بهاي بزرگ   

 در اين انتخـاب سـخنگوي       ،يك قوم را بر محور او مي چرخاند       ة  گذشتة و هم  كتاب خود قرار مي دهد    
 و بر هر گوهر نامجويي و عـدلت خـواهي و كوشـش              ن و روش بينان جهان قرار مي گيرد       غيرتمنداة  هم

 تلـخ   ةتجرب در اين رزم هر چند كه با توجه به           .)۹۷: ۱۳۸۶،حياتي(» كند مداوم و نبرد با نامردي تكيه مي      
   :كند  چندين بار اسفنديار را به آرامش دعوت مي؛ تمايلي به جنگ ندارد،مرگ سهراب

ــر    ــه آرام گي ــتم ك ــت رس ــدو گف  ب
 

ــذير     ــا دلپ ــخنهاي ن ــويي س ــه گ  چ
 )۷۳۰: ۱۳۸۶فردوسي، (                 

دفـاع   رستم در واقع در اين نبرد از موجوديـت و خـود         .گيرد در نهايت جنگ بين آن دو صورت مي       
و براي رسـتم مـرگ بـا عـزت           است   يت انسان يحفظ اعتبار و هو   ترين هويت     پس يكي از مهم    .مي كند 

هاي تلخ گذشته در مقابـل اسـفنديار روئـين تـن             تجربهة   براي همين با هم    ،ت بار است  بهتر از زندگي ذلّ   
مقابـل يكـديگر قـرار       اما نكته بسيار مهم در اين رزم اين است كه دو پهلـوان ايرانـي در                  ؛قرار مي گيرد  

 فردوسي از ابتداي آغـاز  رزم  ، يكي براي رسيدن به قدرت ديگري براي دفاع از آبروي خود    ،گيرند مي
  را اين بغض تمامي خواننـدگان ايرانـي      ان آبرو   يو جر اين پهلوان ايراني گويي نوعي بغض در گلو دارد          

  . بردي در خود فرو م فرجام اين رزمدرنيز 
  مردانگي  و جوانمردي-۲-۴-۱

جـوانمردي در   «. يكي از اصول بسيار مهم در عملكردهاي رزمي قهرمانـان ايرانـي جـوانمردي اسـت               
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 يعنـي  ،تـرين سـطح   ي يعني رفتار بـا دشـمن تـا كلّـ         ؛فرهنگ ايران حاكيت عميقي دارد و از سطح جزيي        
ع و رفتـار بـا       انسان در نـو    جوانمردي. جوانمردي با دشمن آغاز مي شود     . جوان سازي گيتي امتداد دارد    

در ايـن   ، رزم رسـتم و سـهراب اسـت      ،ترين نبردهـا   ترين و معروف   يكي از مهم  . شود يگر م  دشمن جلوه 
او در ارتباطـات    .  خواسـتار دوري از جنـگ و ارتباطـات سـتيزه جويانـه اسـت               ر سهراب چندين بـا    ؛رزم

م در روز دوّ  .  مـي گيـرد     مهـر او را در دل      ،رودروي بسيار كوتاهي كه با رستم جهان پهلوان ايران داشته         
ا  اّمـ ؛اگرچه سهراب در سپاه توران است و براي مقابله با سپاه ايران آمده است       . نبرد خواستار صلح است   

  :و به رستم مي گويدشه و اعمال او حاکم است يبر اندروح ايراني 
 نــــشينيم هــــر دو پيــــاده بهــــم
ــيم    ــان کن ــدار پيم ــيش جهان ــه پ  ب
ــر آورد    ــو مه ــا ت ــي ب ــن هم  دل م

 

ــه   ــم روي دژمبـ ــازه داريـ  مـــي تـ
ــيم  ــشيمان کن  دل از جنــگ جــستن پ
 همــي آب شــرمم بــه چهــر آورد   

 )۱۹۵: ۱۳۸۶فردوسي،  (                

جويانـه چنـان جـا       اما رستم از اين گفتار ظاهرا بيجا و صـلح         . جنگ راستان و پاكان سراپا شوم است      «
ح نوجـواني را     پيـشنهاد صـل    ،گيـرد  مي يا نشنيده    ،شنود خورد كه قسمت آخر سخن سهراب را يا نمي         مي

مرتکب ترين اشتباه زندگي خود را   بزرگ، رستم در اين رزم.)۲۲۲ :۱۳۷۶،رحيمي(» دام فريبي مي داند
 چشم خود   ، ولي در اين رزم    ؛آموزد ها درس انسانيت و جوانمردي را به ما مي          او در تمامي رزم    .دشو مي

س و جو و داشتن ارتباطي دوستانه و نزديك بـا سـهراب او              بندد و بدون كمترين پر     را بر همه حقايق مي    
و اصـالت   مهـر  يلـ  و؛ ايرانيري غ هويت، قابل ذكر در اين رزمةا نكت اّم .را براي هميشه از دست مي دهد      

تـرين دشـمن ايـران      بزرگ، سرزمين توران  ةست با توجه به اينكه او بزرگ شد       هدر سهراب    يجوانمرد
اند  ن است كه پهلوانان در شاهنامه به رعايت اصول مردانگي خيلي مقيد بوده قابل توجه ايةاما نكت. است

نـدرت از طـرف ايرانيـان بـه دشـمن      ب حتـي  ؛زده اسـت  سـر نمـي   از آنـان    و هيچ كاري خالف مردانگي      
  . مهم بوده استاريين موضوع بسافردوسي هوشمندانه و خردگرايانه متوجه . شبيخون زده مي شده است

   تقابل-۳-۴-۱
 به تـوهين بـه       و شود بسيار صميمانه آغاز مي    يا رابطه گفتگوهاي آن دو از      آنز ابتداي رزم تا پايان      ا 

  . رسد يكديگر به پايان مي
 يــالن جهــان خــاك بــودن تــرا      ســـزاوار باشـــد ســـتودن تـــرا   
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  پـسر باشـدش     تـو  خنک آنک چـون   

  
ــفنديار   ــتم اس ــا رس ــت ب ــين گف  چن
ــو زاد     ــوهر دي ــد گ ــتان ب ــه دس  ك
 فـــراوان ز ســـامش نهـــان داشـــتند

  و رويــش ســپيدتــنش تيــره بــدموي
                  

ــر باشــدش  ــه ب ــد ک  يکــي شــاخ بين
  )۷۲۵همان،   (                            

ــدار  ــر نامـ ــه اي نيـــك دل مهتـ  كـ
 بـــه گيتـــي فزونـــي نـــدارد نـــژاد
ــتند  ــان داشـ ــتخيز جهـ  همـــي رسـ
ــد   ــد ناامي ــام ش ــدش دل س ــو دي  چ

)۷۲۹ همان،  (                            
 از جنگ و پيروزي      اساساً ، كه شاعر  ينظر ستايش آميز فردوسي در مورد رزم و رزم آوري و مفهوم           

 از جنگ و خونريزي  اراده       ان جهان امروز  يالجويو است  با آنچه در فرهنگ آتش افروزان        ،كند اراده مي 
ين طوالني و مـداوم     اي از اثر فردوسي را پيكارهاي خون        اگر بخش عمده   ؛استمتفاوت  ي  كلّب ،مي شود 

هاي نبرد مورد تحـسين و سـتايش      آوري و ابراز شجاعت و مردانگي در ميدان         اگر رزم  ،دهند تشكيل مي 
امـان و     نبـرد بـي    ة فردوسي پيكارهـاي بـي امـان و مـداوم ادامـ            ةدر شاهنام   از آن جاست كه    ،شاعر است 

ارتگر و اقوام كشاورز فرهنگ آفـرين       ناپذير ميان اهريمن و يزدان ميان اقوام مهاجم بيابان گرد غ           درنگ
 ، دفـاع شـرافتمندانه  ، خردورزانـه ة انديشدر توان ي را مين اصول تقابل در شاهنامه فردوس  يتر مهم. است

 ارزش اجتمـاعي و     ،دليـري و نـام آوري     «در شاهنامه    . کرد خالصه رزم هنرمندانه و آزادگي روشمندانه    
هـاي جنـگ و ضـايعات        ابد وگرنه فردوسي به ويرانگري    اهميت فرهنگي و ارج انساني خود را باز مي ي         

خـوبي آگـاه اسـت و بـا بلنـدنظري و انـسان دوسـتي و             بمالي و تلفات جـاني و آثـار شـوم فرهنگـي آن              
هـا و    هاي غير انساني را به زبـان انـسان         جويي هاي اهريمنانه و ستيزه     جنگ طلبي  ،خردگرايي خاص خود  

  )۳۷  :۱۳۸۵ ،يرابت( ».كند داند و محكوم مي انسانيت مي
  
   هويت ديني-۳

 ؛ن بـوده اسـت    يـ بـه د  ) حاکمان و پهلوانان    ( ان  يراني و نگاه ا   يندارين روش د  يي تب ،ينيت د يمنظور از هو  
 ،ين رو يـ  داننـد و از ا     ي مهم آرمانـشهر مـ     ي از ارکان و بناها    يکين را به عنوان     ي د ،يرانشهري ا يهانهاد

ت قـدرت و    ي در نبردها و تقو    يروزي پ يستن از خداوند برا    خوا ياري ي هم بواقع در راستا    ينيعملکرد د 
 ،ديـ  ام ، موجبـات آرامـش    ،ن در شاهنامه  ين د ي بنابر ا  . تقابل و تعامل است    ي برا ،رانشهري ساکنان ا  ييتوانا



  ۱۰۱/                    بررسي و تبيين سير تاريخي هويت انساني بر اساس الگوهاي ايرانشهري در شاهنامه فردوسي  
  

 از ابعـاد  يکـ ي ،ينـ ي ديباورهـا «.  آوردي و قدرت  باطن را فراهم م  يتمندي رضا ،ي زندگ ي معنا ،يشاداب
 ي معنـا  ، از خـود   يفـ ي داشـتن تعر   ،يت هـر انـسان    يـ هوة   شـکل دهنـد    يئل اساس از مسا . ت است يمهم هو 
 از  يکـ يافـت  کـه      ي تـوان در   ي مـ  ينيم د ي به مفاه  ي اجمال يبا نگاه . است...  و ي هدف در زندگ   ،يزندگ

 يي و هـدف نهـا   ي زندگ ي معنا ،ي اله ينيب ن است که با دادن جهان     ي ا ين در زندگ  ي د ي اصل يکارکردها
 ،ک طـرف  يـ ن از   يـ د .دهـد  ير حرکت انسان را نشان م     يت مس يکند و غا   ين م ييتب انسان   ي را برا  يزندگ
 ،يدگاه الهـ يـ پـس از د .  اوسـت ي زندگي سواالت اساسيگو گر پاسخي بشر و از طرف د     يفطرة  خواست

  تواننـد خـأل  ي نمـ ، علم و ثـروت ، جاه،مال. ت به دست آوردين و هوين دي ب يبي عج ي توان همپوشان  يم
 انـسان   ي وجـود  يهـا   و دغدغه  يي تنها يگو  پاسخ ،خداة  لأن با طرح مس   ي اما د  ؛کنند انسان را پر     يوجود
اند  ت پرداختهي هويني به بعد د،ي و داستان  ي اجتماع -يکرد روان ي مختلف از جمله رو    يکردهايرو. است

 را ي و البتـه فـرد  ي اجتمـاع يازهـا يتوانـد ن   ين مـ  يـ ز د يـ و لذا در شاهنامه ن    ) ۱۷۵ :۱۳۸۸  ،جعفرزاده پور (
 يهـا  را انـسان  يـ  ز ؛له هم هست  ي وس ،ني د ، در شاهنامه  ، او شود  يها ن دردها و رنج   يد و جانش  يبرطرف نما 

ش يايـ رانـشهر را فقـط بـا ن       يب ا ي بـر تهـذ    ي خود مبنـ   ي آرزوها ة بزرگ و جاودان   ي بناها ،بزرگ شاهنامه 
 بعد : استي مهم و اساس دو بعدي در شاهنامه دارايني ارتباطات و اعمال د.عمل بپوشانندة توانند جام يم

ک از دعاهـا و     يچ  ي مثال ه  ي برا ،شود يل م ي مستح ي هم در بعد بعد اجتماع     ي بعد فرد  ،ي و اجتماع  يفرد
 بـر سـهراب    يروزيـ  رسـتم خواهـان پ     ي وقت يحت. ستي ن ي بر خواهش فرد   ي شاهنامه مبتن  يها درخواست

 در يا هـا در هـر مقـام و مرتبـه     نانـسا .  را در نظـر دارد يرانـشهر ي کـشور و نهـاد ا    يروزيـ  باز هم پ   ،است
 يهـا  ق خواسـته  ها و تحقّـ    يروزي پ ، کنند ي با خداوند ارتباط برقرار م     ،ل گوناگون ي هماره به دال   ،شاهنامه

 خواسـتن از  ياريـ  شـود و بـا   ي شـروع مـ  يانـسان ة  است تودرتو که از اراد    ييها  حلقه ،ي و اجتماع  يفرد
  . ابدي يان مياسته جرق خوابد و سرانجام به تحقّي ي ادامه م،خداوند
  ) شستاي( هويت ديني گفتاري -۱-۳

 نيرومندترين و مقتدرترين حكام دنيا رايز؛  با ستايش خداوند آغاز مي شود و پهلوانانهاي شاهان نامه
 و بايـد سـر تـسليم بـر آسـتان             هـستند  نـد خداوكران عظمـت     اي ناچيز در برابر اقيانوس بي      همچون قطره 

 در   جنگـي  يهـا   تمـام گـزارش    ؛فـع مـشكالت خـويش از او يـاري جوينـد            در ر  ،حضرتش فرود آورده  
أ  قدرت و توانايي از آن خداسـت و از او نـش          ة با اين هدف که هم     ، با ستايش خداوند آغاز مي شود      شاهنامه  

  : كيخسرو به كيكاووس پس از پيروزي بر افراسياب اشاره كردةتوان از فتح نام براي مثال مي. ت مي يابد
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ــر  ــه ك ــر نام ــرينس ــست آف  د از نخ

 دگــر گفــت شــاه جهانبــان مــن    
 بــزرگيش بــا كــوه پيوســته بــاد    

 

ــرين   ــان آفـ ــزاي جهـ ــتايش سـ  سـ
 پــدر وار لرزيــده بــر جــان مــن    

ــاد   ــسته بـ ــگاالن او خـ  ...دل بدسـ
)۵۶: ۱۳۸۶فردوسي،    (                

ان ن بـر دشـم   بار ديگر عظمت ايران و پيـروزي آنـان  ،در اين نامه كه با ستايش خداوند آغاز مي شود        
   :براي مثال مي توان به عبور كيخسرو از رود جيحون اشاره كرد. نمايان مي شود

ــويي  ــاهم ت  همــي گفــت پــشت و پن
 ســتتودرســتي و پــستي مــرا فرّ  

 بـــه آب انـــدرون دلفـــزايم تـــويي
 

ــد  ــويية نماينــ ــم تــ  راي و راهــ
 ســـتوپـــر تة روان و خـــرد ســـاي

ــويي  ــايم ت ــان رهنم ــه خــشكي هم  ب
)۲۹۶همان،    (                           

براي رهايي از مشكالت به     . كيخسرو براي عبور از همه سختي ها و مشكالت به خداوند پناه مي برد             
 بنابر روال هميشگي خـود گـزارش        ،راني ا ي پهلوان نام  رستمگر  ي د يي در جا  .ستايش خداوند مي پردازد   

ش ي نامه را با سـتا     ي و ابتدا   مي رساند  جنگ و رويدادهاي پيش آمده را در قالب نامه به اطالع كيخسرو           
ا خود راه ندادن در مقابل عظمت سپاه آنهـ         بزرگي سپاه توران و ترس به دل       سپس از    .کند يخدا آغاز م  

   .فرستد ي مي درود،اداي احترامهمراه  با كيخسرو و د و بريگو يو شجاعت ايرانيان در برابرآنها سخن م
ــداي   ــرين خـ ــرد آفـ ــرنامه كـ  سـ

ــد ــاه ة برازنـ ــور مـ ــوان هـ  و كيـ
ــهريار   ــر شـ ــاد بـ ــرين بـ  وز و آفـ

 زبانهـــا پـــر از آفـــرين تـــو بـــاد..
                   

 كجــا هــست و باشــد هميــشه بجــاي 
 .. و زور فـــر و ديهـــيم ةنگارنـــد

ــادا ازو ــه مبـــ ــارزمانـــ   يادگـــ
ــاد   ــو ب ــين ت ــردان زم ــرخ گ ــر چ  س

)۴۱۲همان،  (                             
  )ش نياي(هويت ديني کرداري -۲-۳

 نيايش در شاهنامه برابر با گوشه نـشيني و فـرار از   ، براي رسيدن به كمال، استاي هدعا و نيايش وسيل 
ات و  يـ  منو ي برا ، شاهنامه ي انسان ها  . بلكه موجبات بيداري همگاني را فراهم مي نمايد        ؛مسئوليت نيست 

 و  ي و اجتمـاع   يجمعـ  يش راه تحقق آموزهـا    ي آنان گشا  يش برا ياي ن ؛کنند يش نم ياي ن ي شخص يازهاين
هـا   يديـ  سـازند و از پل     يب مـ  ش را مهـذّ   ي ابندا از درون خو    ،ها ق خواسته  تحقّ ياست و برا  ....  و يروزيپ
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 ،وجـود مـي آورد    ه  فردوسي براين باور است كه دعا حالت شوق و رغبتي در آدمـي بـ              .  شوند يپاک م 
 ،ات به درگاه باري تعالي نشان دهدتواند بهترين حالت خود را در دعا و استمداد و مناج اي كه مي بگونه

در واقع خداپرستي و دعا و نيايش خداوند يكي از اصول بسيار مهم در فرهنگ و تمدن ايران زمين بوده 
 دور شـدن از     ،هـاي ايـزدي    پيروي از فرمان  « . توان يكي از اصول هويت ايراني در شاهنامه دانست         را مي 

فرهنگ ايراني با كردار نيك و پندار نيك و گفتار نيك در بدي و زشتي است بنابراين مفهوم نيايش در 
» شــور و شــادي و اميــد همــراه مــي ســازدارتبــاط قــرار مــي گيــرد و هــستي را پرمعنــي و زنــدگي را بــا 

  :براي نمونه مي توان به خوان چهارم رستم براي غلبه بر جادو اشاره كرد) ۳۸ :۱۳۸۱،فساييرستگار(
ــت   ــايش گرف ــزدان ني ــه ي ــتن ب  تهم

 در دشت مازنـدران يافـت خـوان       كه  
 ســت اندانــست كــو جــادوي ريمــن

 چـــو آواز داد از خداونـــد مهـــر  
 روانـــش گمـــان نيـــايش نداشـــت
 سيه گـشت چـون نـام يـزدان شـنيد          

 

ــت     ــزايش گرفـ ــا فـ ــر آفرينهـ  ابـ
ــام بــا ميگــسار جــوان      مــي و ج

 ...سـت  ا نهفته به رنگ انـدر اهـريمن      
 دگرگونه تـر گـشت جـادو بـه چهـر          
 تزبـــانش تـــوان ســـتايش نداشـــ

ــد   ــون در و بنگري ــبك چ ــتن س  تهم
)۱۴: ۱۳۸۶فردوسي،   (                 

كنـد و بـا    خوبي آشكار است كه رستم با نيايش پروردگار بر جادوان و پليدي كه غلبه مـي     بدر اين ابيات    
   : مورد خالصه كرددوابعاد نيايش با خداوند در شاهنامه را مي توان در. پيروزي از اين خوان نيز مي گذرد

   ي آرمانة جامعقتحقّ -۱
  :من استي و اهري بر تباهيروزيوان از خداوند خواستار پيان با ديرانيکاووس پس گرفتار شدن ايک

ــاك روي   ــر خ ــد ب ــس بمالي  از آن پ
ــاك  ــيم و ب ــي ب ــوان ب ــره دي ــرين ن  ب
ــي  ــروزي و فرهـ ــو پيـ ــرا ده تـ  مـ

            

 چنين گفت كـاي داور راسـت گـوي         
 تــــويي آفريننــــده آب و خــــاك

 ه مـن تـازه كـن تخـت شاهنـشهي          ب
)۱۵۱همان،     (                          

  ها ترين زمان  در بحرانيهاي مهم اتخاذ تصميم -۲
خسرو از حکومت است که بـر خـالف         ي ک يريگ ران کناره ي ا ياسين بحران ها در نظام س     يتر  از مهم  يکي

دچـار آن شـدند خواسـتار اسـتعفا و          نيشيـ  کـه شـاهان پ     ي از غـرور   ي دور ي او بـرا   ،رانيـ نظر بزرگـان ا   
  .  از حکومت شديريگ کناره
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 همي گفت كـاي برتـر از جـان پـاك          
ــرا   ــاه مــ ــه گنــ ــامرز رفتــ  بيــ
ــار  ــد روزگـ ــانم بـ ــردان ز جـ  بگـ
ــم  ــاوس وضــحاك وج ــدان تاچوك  ب
ــتگاه  ــو رادسـ ــردان ز مـــن ديـ  بگـ
 نگــه داربــرمن همــين راه وســان   

 

ــد  ــاك ة برآرنـ ــره خـ ــش از تيـ  آتـ
ــرا   ــتگاه مـ ــش دسـ ــژي بكـ  ز كـ

ــان چـــ  ــا ة ارهمـ ــو آموزگـ  رديـ
ــتم  ــم سـ ــر روانـ ــوا بـ ــرد هـ  نگيـ
ــاه  ــم تبـ ــدارد روانـ ــا نـ ــدان تـ  بـ
ــان   ــان رس ــاي نيك ــدان ج ــم ب  روان

)۶۰۳همان،     (                          
ناهان خود را خواستار است و از درگاه خداوند مي خواهد    گ خداوند را نيايش مي كند و آمرزش         او

  . ضحاك و جم دچار غرور و هواي نفس نشود،سوا مانند كاوكه ديو و شيطان را از او دور گرداند ت
  
   اجتماعي هويت -۳
 است که بخش    يعي طب ،رديگ ي افراد در اجتماع شکل م     يت شخص ي از هو  ينکه بخش مهم  يبا توجه به ا   «

شـعور  «  ن سخن کـه   يا. دا کند يرد و معنا پ   ي در اجتماع شکل بگ    ، آنها يت اجتماع يتر هو  تر و مهم   بزرگ
ت يـ اهم» کننـد   ين مـ  يـي  آنـان شعورشـان را تع      ي بلکه وجود اجتمـاع    ؛کند ين نم ييود آنان را تع    وج ،افراد
  . دهدي را نشان ميت اجتماعيهو

 شود و ي مي بلکه از تعلق فرد به جامعه ناش،ردي گي شکل نم در خأليت اجتماعي است که هويهيبد
ت يـ  هو،يت مذهب ي هو ،ي قوم  و يت نژاد ي هو ،يت سن ي هو ،يت جنس ي خردتر مثل هو   يتهاي از هو  يبرخ
چ ي هـ  ،نيبنـابرا . رنـد ي گ ي قـرار مـ    يت اجتماع يل هو ي ذ يگاه... .ي و فرامل  ي مل ،يا ت منطقه ي هو ،يطبقات

ک يگاه هر   يت و جا  ي بلکه ممکن است از نظر اهم      ؛ قرار ندارد  يگريت ها در تقابل با د     ين هو يکدام از ا  
  .  وزن خاص خود باشنديدارا
 شود و چون جامعـه  يف م يگاه فرد در اجتماع تعر    ي هر فرد براساس جا    يت اجتماع ي هو ،ن اساس يبرا

ت يـ  هو،ل شـده ي تـشک ي فرهنگـ ،ياسـ ي س،ي اقتـصاد ،ي اعـم از اجتمـاع  ي مختلفـ  ياز نهادها و گروههـا    
 چندگانه است و در اغلـب مـوارد         ،ک از نهادها تعلق دارد    ينکه به کدام    يز براساس ا  ي شخص ن  ياجتماع

  .)۱۵۱: ۱۳۸۳،يخانيعل( » کنديجاد نمي ايادچگونه تضي هين چندگانگيا
ن و ي معـ  يک گـروه اجتمـاع    يـ ق بـه     فرد از تعلّـ    ي به عنوان آگاه   يت اجتماع ي هو ،ه تاجفل يبنابر نظر «
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ق افـراد بـه     جـه بنـابر تعلّـ     يدر نت .  شده است  ي مفهوم ساز  ، فرد يت برا ين عضو ي ا يت عاطف يارزش و اهم  
 ،ت بـه خصوصـشان در جامعـه      ي معـرف وضـع    يتمـاع ت اج يک هو ي متفاوت است که آنها به       يگروهها
 مثبت  يت اجتماع يک هو ي به مشارکت در     ين فقط در صورت   ّيک گروه مع  يق به   اما تعلّ . ابندي يدست م 

ن يـ در ا. سه شـود يـ گـر گروههـا مقا  ي بـا د اي جانبدانـه  انجامد که مشخصات آن گروه بتواند به طـور      يم
  .)۱۰۹ ،نيشيپ( »ش دارندي به نفع گروه خود گراي افراد به داور،سهيمقا

 رفتـار هـا و      ،ن پژوهش ي ا ي بر مبنا  .کند يل م ي تبد ي را به گروه   ي روند رفتار شخص   ،يت اجتماع يهو
 دو  ي آنان است که بـه بررسـ       يت اجتماع يوجوه هو ة  ن کنند يي تب ،ان در شاهنامه  يراني ا يارتباطات اجتماع 

  .بزم پرداخته شده است -۲عشق  -۱ :رکن
   هويت عشقي-۱-۳
 ؛ گناه آلـود و نهـان داشـتني        ،اي است انكار كردني و نه پيوندي است        ق در شعر فردوسي نه رابطه     عش
هـا و افتخـارآفريني هـا در         يمنـد در عين حال هماننـد سـاير هنر        ؛انساني و   يتکامل است   يا رحلهبلكه م 

بـا  بـاط   ارتبلندآوازگي زنـان در      ، در شعر فردوسي   ن حال يدر ع  ؛ حماسه اي است   ،عرصه هاي اجتماعي  
» مـادر رسـتم  « رودابـه بـا   ،بـودن » مـادر فريـدون  « همچنان كه فرانك با   ،مي يابد معنا  بلندآوازگي مردان   

 خود را   ةبودن اهميت و مقام و جاي ويژ      » مادر اسفنديار « كتايون با    ،بودن» مادر سهراب « تهمينه با    ،بودن
و انساني يافته است كه شـاعر ايـن امـر           عشق در اثر فردوسي از آن رو حالتي متعال          . يابند در شاهنامه مي  

و نـه در مفهـوم     ) د شعر شاعران عاشق پيـشه خـواهيم ديـ         آن چنان كه در   (ت طلبي   مهم را نه براساس لذّ    
 برخـي ديگـر از      آن چنان كه در شعر سنايي و عطار و مولوي و حافظ و جـامي و هـاتف و                  (عرفاني آن   

 بـراي فردوسـي عـشق     ،به ديگر سخن  . سازد ني مي بلكه براساس طبيعت و خرد مبت     ) شاعران خواهيم ديد  
 وفاداري و فـداكاري بـه       ، مهر و خويشتنداري   ،واقعي جز در مفهوم زناشويي ميتني بر پاكي و پاكدامني         

لنـدنظر و اسـتوار     منظور تشكيل خانواده براي زادن و پروردن فرزنـدان برومنـد و راسـتگو و پاكـدل و ب                  
 بلكـه بـه     ؛انـد  هاي عشقي نه تنها از ارزش حماسـه نكاسـته          استان د .)۳۰ :۱۳۷۹،ترابي(نامجو مطرح نيست  

 يعني نه عاشق آن زاري و ناله و عجـز  ؛عشق شاهنامه عشقي است پهلواني. اند جهاتي بر لطف آن افزوده 
در  يو عـشق  ارتباطـات عـاطفي     . اسـت  ي و انتزاعـ   يافتنيـ دست ن  ،و البه عاشق غزل را دارد و نه معشوق        

 ؛ دارنـد  ي فراانـسان  ي است و اگر چه عاشق و معشوق عملکردها و صـفات           ي و تجرب  يقابل دسترس شاهنامه  
 رود عاشق و معشوق پس      ي به کار م   ،يني زم ي به زندگ  ،ي تبدبل ساختن عشق آسمان    ين صفات برا  ياما ا 
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هـاي   مهـارت  «.ننـد يافريار ب ي بـس  يهـا  توانند عظمت  ي شوند و م   يل م ي کامل تبد  يوند به موجود  ين پ ياز ا 

هاي بيان و تشريح و تعبير و درك احساسات مرتبط شده و هـر كـدام از آنهـا اجـزاي                       توانايي عاطفي با 
 اسـتفاده از عواطـف و       -۲ تـشخيص عواطـف      -۱ :هوش عاطفي بوده كه اجـزاي هـوش عـاطفي شـامل           

گيـري و بـسط آن مـورد          مديريت عواطـف در شـكل      -۴ فهم عواطف    -۳احساسات براي تسهيل تفكر     
د توجه داشت كه از آنجا كه هوش عاطفي انسان ها را بـه احـساسات و فرآينـدهاي                   باي. توجه مي باشند  

 از مهارت هاي ارتبـاطي سـاده گـسترده تـر اسـت و آنـان را بـه                    ،آن و حاالت روحي حاكم آگاه مي سازد       
 فقـط يـک عـشق       ،در ميان عشق هـاي شـاهنامه      .)۳۰۳ :۱۳۸۷،فرهنگي(» اي راهبر مي شود    توانايي هايي ويژه  

   .شود  تحليل مي عشق زال و رودابه است که ذيالً، شکل مي گيرد و آن،در راستاي تثبيت آرمانشهراست که 
  

  زال و رودابه
 عناصـر انگيـزش در      ة همـ  ،اي به لطافت داستان زال و رودابه نيست        در زبان فارسي هيچ داستان عاشقانه     «

 دو خانواده از دو -۲. بندند گر دل ميها به يكدي  ناديده از طريق شنيده، دختر و پسر-۱ :اين ماجرا هست
 ةرودابـه از خـانواد    . غيـر عـادي دارد     سفيد مـو از مـادر زاده شـده و هيبتـي              ، زال -۳. اند كشور متخاصم 

گـردد و     عـشق بـر همـه موانـع چيـره مـي            ،با ايـن حـال    . ضحاك است كه با ايران اختالف ديرينه دارند       
ارتباطـات زال بـا     » ان از ايـن پيونـد سـر بـر مـي آورد            لو جهان په  ،ماجراي پاياني خوش مي يابد و رستم      

  :بندند  پيمان ميپرده سراي رودابه مي رود و با همرودابه هنگامي كه زال براي اولين بار به 
 كمنـــدي گـــشاد او ز ســـرو بلنـــد
ــر  ــر مــار ب ــدر خــم و مــار ب  خــم ان

 

 كس از مشك زان سان بپيچـد كمنـد         
ــر     ــار ب ــر ت ــار ب ــبش ت ــرآن غبغ  ب

)۷۱: ۱۳۸۶فردوسي، (                   
اش از آن بـه بـاال آيـد كـه ايـن             رودابه گيسوي خود را به پايين بام كاخ خود مي انـدازد تـا معـشوقه               

  .اي از ارتباطات غيركالمي عاشقانه است گونه
 بــدو گفــت بــردار و بــر كــش ميــان
 بگير ايـن سـيه گيـسو از يـك سـوم           

 

ــان     ــگ كي ــشاي و چن ــير بگ ــر ش  ب
 يـــسومز بهـــر تـــو بايـــد همـــه گ

)همان      (                               
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ديدار و گفتگوي زال و رودابه يكي از صحنه هاي بديع شـاهنامه اسـت و در ادب فارسـي از لحـاظ                       
آورده نشده اسـت ايـن نـوع ارتبـاط انـساني از نـوع               . آب و تاب و ظرافت عاشقانه نظيري برايش نيست        

 ة همـ  ، رودابـه همـراه بـا گـستاخي و نـاز و شـرم و جـوانمردي                 ديـدار زال و   « . ارتباطات عاشـقانه اسـت    
  .)۹۶ :۱۳۸۱،ندوشناسالمي (» هاي روح انساني را در خود دارد جتمو
 عـشق   ، همانطور که در شاهنامه آمـده      ؛ است ي ضرور يا اند اما ذکر نکته    ار گفته ين عشق بس  ي ا ةباردر

 ، شـده اسـت    ي کـه بررسـ    يلـ ياما بنـا بـه دال      ؛ن منجر شود  ي خون ييزال به رودابه ممکن بود که به نبردها       
 ، تمـام موبـدان    ،ونـد زال بـا رودابـه      يرا درپ يـ  ز ؛ است يرانشهرياة و مجاز جامع   يل به تنها عشق آرمان    يتبد

د نظـر   يز با يگر ف شاه ن   ي د ي از سو  .کنند ي ابراز م  ، مهم ياالتؤ را پس از امتحانات و س      ديدگاههاي خود 
) من زاد و اهـورا مـنش        ياهر(  بزرگ   يروين دو ن  ي ب ،ن ازدواج يا در ا  ري ز ؛ديان نما ين باره ب  يخود را در ا   

ن ياش ببرد بنابري پ،شتريم بيا تحکي و ي نابودي را به سوين آرماني تواند سرزم  ي شود و م   يجاد م يوند ا يپ
کـرد کـه بتوانـد بـه      ي را انعقاد ميمان همسري پ ،ي داد و با کس    يص م يار خوب تشخ  يد بس يزال از ابتدا با   

  . دي نقش نمايفاي ا،رانشهري ساکنان ايها ت آرماني در تثب،ن نحويبهتر
اي كه خود    جامعه. شود  عدم سالمت جامعه شناخته مي     ةعشق ناكام نشان  . ها كاميابند  در شاهنامه عشق  

 مي پـذيرد  ن وصل عاشق و معشوق پايان       ااين ارتباط عاشقانه ب   . اي ندارد  را چاره ياب مي داند با آن ميانه       
 اين ازدواج نيز به دنيـا آمـدن جهـان پهلـوان ايـران               ة و ثمر  ابدي يگر ادامه م  ي د يز وصال در بعد   و پس ا  

شـاهنامه   ي ها عشق اکثر   .آيد ه بين زال و رودابه پديد مي      عشق بزرگي است ك   ة  رستم ميو . است) رستم(
   .سرآغاز رخدادهاي بزرگ است

ة جـوهر «.  اشـاره شـده اسـت   يت اجتماعيهو  از ابعاد  يکيهمانگونه که در شاهنامه به عشق به عنوان         
 ي حت ،يهر گونه نظم اجتماع   ة  يرا پا يز.  منوط است  ي روابط دوستانه و عاطف    ي به برقرار  يت اجتماع يهو

شه يـ  در جوامـع ر    ي به جمع و روابط عـاطف      ي عاطف ين امر در وابستگ   ي عاطفه است و ا    ،در جوامع مدرن  
د  دارد که در هر کشور احـساس تعّهـ  ي بستگياد کسانش تعدي به افزا،يت اجتماع يقوت هو ة  نشان. دارد

ت يـ ت هو يـ ارتباطـات گـسترده موجـب تقو      . رديـ گ يشکل م » يمنش ملّ «نجاست که   يمشترک دارند و ا   
 ، تـر باشـد  ي قـو  ،تاس ملّـ  يـ  مق  مثالً ،تر ي کلّ ياسيت در مق  ي هو يشود و هر قدر بعد اجتماع      ي م ياجتماع
 ي و همبـستگ   يوفـاق اجتمـاع   . شـود  ي م يزي ر يتر پ  يجدتر و    ز منسجم ي شهروندان ن  يت اجتماع يشخص

را وضـع  » خلـق و خـوي    «  اصـطالح    ،پيربورديو در توضيح اين واقعيـت     . ي نيز محصول همين فرايند است     ملّ



  ۱۳۹۰، تابستان ۱۸، سال پنجم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا(وهشنامة زبان و ادب فارسي پژ  /  ۱۰۸

 
 اعمال سليقه و بيان احساسات رايج در ميان اعضاي گروه ،کرده است که به مفهوم شيوه هاي برقراري رابطه    

  .)۱۹۹- ۲۰۰ :۱۳۷۹ ،حاجياني( » خبر باشندط آنکه اعضا از آن شيوه ها بي البته به شر؛هاي خاص است
  يبزم هويت -۲-۳
ک بعد  يش  ي نه اعتبار و افزا    ،يگري و نه فراداشت د    يکي نه به فروداشت     ، در تمام ابعاد   ين زندگ يي تب

ه  پس از چندين سـد     ، جنگ و رزم است    ةشاهنامه اگرچه عرص   . است يگري د ي اعتبار يو نه کاهش و ب    
شاهنامه . گاه بزم نيز هست     جلوه ،از البه الي بيتهايش چكاچاك شمشير سلحشوران در گوش مي پيچد          

 از آسـايش و رفـاه و   ،گويـد و تراژديهـاي خـونيني در خـود دارد     اگر از اشك و مويه و نبرد سخن مـي        
شه يـ ر اساس اند  زدر شاهنامه ب  ي بزم ن  ي معنا .)۹۶ :۱۳۸۶،حياتي( يام هاي روشني دارد   رامش و شادي نيز پ    

ا يـ ستا سـت و پو يـ  ا،ي بر آن هستند که جامعه آرماني اگرچه برخ؛ه استار الزم و موجّ  ي بس ،يآرمانشهر
ن يـ ان بزم هـا و جـشن هـا ا         ي خواسته است با ب    ي م ي حداقل فردوس  ،توان گفت که در شاهنامه     ي م ،ستين

کننـد و    ي نبـرد مـ    ،هرجا الزم باشد   ،ي و سرزندگ  يياي پو ي برا يد که ساکنان شهر آرمان    يان نما ينکته را ب  
در آيين و فرهنـگ      لذا   . پردازند ي م ،ي مجالس شرابخوار  ي و حت  يکوبي به بزم و پا    ، باشد يهرجا ضرور 

شـادي  .  به بزم و مراسم جشن و شادي مي پرداختنـد          ، پيروزي و يا تاجگذاري    :مثل   يبه هر مناسبت  ايران  
 تـازه بـه سـوي افـق هـايي دوسـت             ،كت هايي اسـت   آغاز حر ة  معناي دلبستگي به خود و ديگران و نقط       

 بـه همـين     ، از موافق بودن جريان حيات با نيازهاي انـساني         ،داشتني و خوش فرجام و تعبيري مثبت است       
تـوان بـه     هاي مهم ايرانيان مـي     ها و جشن   از جمله بزم  . از اركان هويت ايراني است    ) بزم(» شادي «،جهت

  . نهادنوروز اشاره كرد كه جمشيد آن را بنا
  هاي آييني جشن-۱-۲-۳
 ، نوروز هنگـامي اسـت كـه جمـشيد شـاه از سـازندگي فراغـت مـي يابـد            ،ياز ديدگاه تاريخي و ملّ    «

ط شـده اسـت و روزي اسـت         مردمان در آسايش و كشور در آبادي كامل است و جمشيد بر ديوان مسلّ             
جـشن نـوروز    ،د مـذهبي نيـز  از ديـ . كه تاريكي از روشنايي جدا گشته و روز از شب پديدار آمده است   

در كنار جـشن نـوروز بـه        ) ۵۸: ۱۳۸۱،فساييرستگار( ».خواني و ستايش ايزدي همراه است     هميشه با دعا  
جشن مهرگان كه در پايير هنگـام برداشـت محـصول مرسـوم بـوده اسـت و ديگـر جـشن سـده كـه در                           

گـذاري   كشف آتش پايه  اسفندماه اين جشن گرفته مي شود كه از نظر تاريخي اين جشن را هوشنگ با                
  .. كرد آتش در فرهنگ ايراني بسيار مقدس و پاك است
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 جهــان انجمــن شــد بــر آن تخــت او
ــشاندند    ــوهر اف ــر گ ــشيد ب ــه جم  ب
 ســـر ســـال نـــو هرمـــز فـــرودين
ــتند  ــادي بياراسـ ــه شـ ــان بـ  بزرگـ
ــار   ــرخ ازان روزگ ــشن ف ــين ج  چن

  
 فروغي پديـد آمـد از هـر دو سـنگ          

 

ــت او    ــده از بخـ ــگفتي فرومانـ  شـ
ــران روز ــد مـ ــو خواندنـ   را روز نـ

 برآســــوده از رنــــج روي زمــــين
ــشگران خواســتند  ــي و جــام و رام  م

ــدازان ــار بمامانـ ــسروان يادگـ  خـ
  )۱۳: ۱۳۸۶فردوسي،   (                 

ــگ  ــروغ آذرن ــشت از ف  دل ســنگ گ
)۱۰همان،       (                          

  هاي شادي جشن -۲-۲-۳
بزم هاي ديگري هـم در ايـران         ،ندا هه پايه گذاران آن شاهان بود     ايرانيان ك آييني  در كنار جشن هاي     

 ؛ عطفي در تاريخ پيشرفت هويت و تمدن ايراني بوده است          ة نقط  برپا مي شده است که در حکم       ،باستان
ه  كه بعد از پيروزي در هر رزمي پهلوانان و شاهان ايرانـي بـ               اشاره کرد  هايي  بزم توان به  مياز جمله آنها    

 پس از پيروزي رستم بر ديو سـپيد و آزادي ايرانيـان و شـاهان ايـران از چنگـال ديـو                       ؛دندآور دست مي 
  :سپيد

 نشـــست از بـــر تخـــت مازنـــدران
 چو طوس و فريبرز و گـودرز و گيـو         
 برين گونه يـك هفتـه بـا رود و مـي           

 

 ابـــا رســـتم و نـــامور مهتـــران    
ــو  ــاد ني ــرگين و فره ــام و گ  چــو ره
 همــي رامــش آراســت كــاوس كــي

)۱۴۶همان،     (                          
هـاي   دست آوردن چنين پيروزي سخت كه همه آنها مديون قهرمـاني   ه  تمام پهلوانان و شاه ايران پس از ب       
  :در كل مي توان در دو بعد هويت بزمي را خالصه كرد. ابرپهلوان شاهنامه رستم دستان هستند

  

                   
  )۲(مودارشماره ن

  

 بزم

 جشن هاي آييني جشن هاي شادي
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  گيري نتيجه

شاهنامه تنها اثري است كه توانسته در زنـده نگهداشـتن نـام و نـشان ايرانـي و دميـدن روح مردانگـي و                         
وجود آمدن ه جوانمردي و شهامت در مردم و وجود ارتباطات قوي با خداوند و عشق هاي پاك براي ب                

  .د جاودانه نهي بزرگ و کاريگامبزرگترين قهرمانان ايراني 
آنچه كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت عملكردهاي انساني است كه از  عملكردهاي فـرا                  

ييد شده و به بررسي ابعـاد گونـاگون هويـت      أانساني تفكيك شده است و بيشتر بر عملكردهاي انساني ت         
 در سه بعـد     ، انسان ها در شاهنامه    يها و عملکردها    منش ةمجموع. انساني در شاهنامه پرداخته شده است     

  :ل است که عبارتند ازي و تحلي قابل بررسيکلّ
ريزي طبقات اجتماعي    که از دو بعد کشف و اختراع و پايه         مدنيت   ة را از جنب   سياسيهويت   ،اول -۱

از فريـدون بـه عنـوان       . عدالت مورد بررسـي قـرار گرفـت        ، سوم ةجنب  مشورت و  ، دوم بةجن. بررسي شد 
 .خواست آنها به استقرار حكومت دلخواه مردم پرداخـت  حدت مردم و با   اولين پادشاهي ياد شد كه با و      

تـشكيل نخـستين مبـاني مليـت بـا انتخـاب پـرچم و                ،مردم به عنوان عامل مهم وحدت براي نخستين بار        
 سيس درباري پرشكوه و آگاهي مردم به نقـش خـود در تعيـين سرنوشـت خـويش اسـت و بـه نقـش                        أت

  . و يا در واقع به عنوان حالل مشكالت اشاره شدكليدي پهلوانان در مواقع بحراني
ة شـاه رياسـت همـ      در واقع گردانندگان امور رزمـي پهلواناننـد و        .  است  و يا مبارزه    رزم ، چهارم ةجنب

 در  .هاي آن اسـت    هاي هر سرزميني براي دفاع از ميهن و ارزش         تمامي جنگ . قواي مملكت را داراست   
 كـه معتقدنـد     اي   با اين تفاوت برخالف نظـر عـده        .عده خارج نيست  ها از اين قا    شاهنامه بعد رزمي انسان   

ها با جـوانمردي پهلوانـان ايرانـي همـراه       در اين اثر سترگ اكثر رزم،رزم هميشه با خشونت همراه است     
است و تا جايي است در برخي از جنگ هاي تن به تن مانند رزم رستم و اسفنديار رستم خواستار صلح                     

 و يا همانطور كه اشـاره شـد ميـدان            جويي مانع از صلح و آشتي مي شود        رت و نام   اما قد  .و آشتي است  
سـه  را در مبارزه در كل .  مثل رزم سهراب و گردآفريد     .رزم تبديل به يك مراسم خواستگاري مي شود       

  . تقابل-۳ جوانمردي-۲صلح طلبي -۱: خالصه كردتوان مي جنبه
يروزي ها شاهان و پهلوانان در شـاهنامه قبـل از رزم    در تمامي رزم ها و پ  ، هويت ديني است   ،دوم -۳

 ة سـجد ،از خداوند خواستار پيروزي و غلبه بر دشمن هستند و بعد از رزم كه پيروزي آنان همـراه اسـت     
در جاي جاي شاهنامه ارتباط با خداوند در تمامي فرازو نشيب هـا هـر گـز از يـاد           . آورند شكر به جا مي   
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 آمدن آنها بر سخت ترين شرايط است    همين امر نيز عاملي است براي فائق         شاهان و پهلوانان نمي رود و     
  انساني و فرا انساني يكي مي شـود         تنها در زمان برقراري ارتباط انسان ها با خدا است كه عملكردهاي            و

  .يابد ي ميو گاهي اين نوع هويت در قالب نامه ها و گاه در نيايش ها و ستايش ها تجلّ
 همـانطور كـه اشـاره       . بزم و شادي بررسي شـد      ، عشق ة که در سه جنب     است ماعياجت هويت   ،مسو -۴
 عشقي جـسورانه    ،ها با ماجراي زال و رودابه       ورود عنصر عشقي پر شور براي نخستين بار در داستان          ،شد

 ظهور  ة عشقي كه مي بايد نويد دهند      ،هنجارها و سنن قومي ميان دو تن از دو قوم متفاوت          ة  و برهم زنند  
 ملي شود و در پي آن پيدايي الگوي زادن غيرعادي به كمك سيمرغ و ظهور پهلواني         ةهلوان حماس ابر پ 

هاي شاهنامه باعث زاده شدن پهلوانان بزرگ ايراني و يا سرآغاز نبردي             اكثر عشق . با ويژگيهاي خارق العاده   
ق خـسرو و شـيرين در       هاي شاخص و خالص شاهنامه به عش       از ديگر عشق  . اند طوالني ميان دو سرزمين شده    

  .ي عشقي واقعي در ادب غنايي نمايانگر است تاريخي شاهنامه اشاره شد كه در واقع تجلّةدور
 ،سـده ،وز از جملـه نور ؛ي ايرانـي هـاي ملّـ   بعد اول جـشن .  در دو بعد مورد بررسي قرار گرفت       نيز بزم

يخ بـشريت آن را     مهرگان اشاره شده كه هـر يـك از شـاهان ايرانـي در پـي كـشف بزرگـي بـراي تـار                       
بعـد دوم مراسـم شـادي و        .زاري شـد  گذاري كردند و به عنوان مبدايي درجشن هاي ايرانيان بنيان گ           پايه
گساري است كه بعد از هر پيروزي در جنگ نـصيب ايرانيـان مـي شـد و يـا بـه مراسـم هـاي ازدواج                           مي

 .ه اشاره كرد رستم و تهمينه و بيژن و منيژ،پهلوانان نامي شاهنامه چون زال و رودابه
 رسـتم   ، ابعاد مذکور را به طـور جـامع و کامـل داراسـت             ة شاهنامه که هم   يت ها ين شخص يتر از مهم 

  .جهان پهلوان است
  
  هانوشت پي
   پايه ريزي طبقات اجتماعي -۲کشف و اختراع -۱ :بعد ايجاد مدنيت را مي توان از دو جنبه مورد بررسي قرار داد -۱
بـه سـوي    پس از اختراع آتش و بنيان نهادن جـشن سـده رو  عنوان مخترع آتش   هوشنگ به   :کشف و اختراع     -۱

  :كند خداوند مي
ــرين  ــان آفـ ــيش جهـ ــدار پـ  جهانـ
ــه داد  ــين هدي ــي چن ــه او را فروغ  ك
ــزدي   ــن اي ــت اي ــي اس ــا فروغ  بگفت

 

 نيــايش همــي كــرد و خوانــد آفــرين 
ــاد  ــاه نهــ ــين آتــــش آنگــ  همــ
 پرســـتيد بايـــد اگـــر بخـــردي   

)۱۰: ۱۳۸۶، فردوسي   (                



  ۱۳۹۰، تابستان ۱۸، سال پنجم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا(وهشنامة زبان و ادب فارسي پژ  /  ۱۱۲

 
 ۴ او جامعـه را بـه        ؛بندي اجتماعي در دوران پادشاهي جمـشيد انجـام گرفـت           اولين طبقه  :ريزي طبقات  پايه -۲ 

ــ  ۲ .دبـو  نگهباني آتـش مقـدس   وي و پرستش خدا    ي که کارشان پارسا   :ـ کاتوزيان   ۱ :طبقه اجتماعي تقسيم کرد     
ـ کشاورزان که اهـل کـشت و زرع         ۳ . کشور گماشت  جنگاوران که آنها را به نگهباني تخت شاهي و حفاظت از          

  . مشغول بودندمختلف که به کارهاي  و ساير پيشه هاـ صنعتگران۴.  نخست بودندةمايحتاج دو طبقة و به كار تهي
ــوانيش    ــان خ ــه کاتوزي ــي ک  گروه
ــشاندند    ــت بن ــر دس ــر دگ ــفي ب  ص
ــسودي ســه ديگــر گــره را شــناس   ب
ــد   ــود بدرون ــد و خ ــد و ورزن  بکارن

ــه خ ــارم ک ــيچه ــو خوش ــد اهت  وانن
ــ  ــان پي ــودکجــا کارشــان همگن  شه ب

 

ــيش    ــتندگان دانـ ــم پرسـ ــه رسـ  بـ
ــد  ــساريان خواندنـ ــام نيـ ــي نـ  همـ
 کجا نيـست از کـس بريـشان سـپاس         

 ..گاه خـورش سرزنـــش نـشنوند      ه  ب
ــشي  ــا سـرک ــت ورزان ب ــان دس  هم
 روانــشان هميـشه پـر انديـشه بـود        

)۱۲همان،      (                           
قابليـت   بنيادهاي جامعه انساني را انتظام و انسجام بخشيد و اشخاص را با توجه به نيرو و                  ، اين تقسيمات  جمشيد با 

   .و روحيه خود در هريک از اين طبقات جاي داد
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