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  دهـچكي

درميـان  يك ملـت   عناصر و نمادهاي مشترك هويت ملي به معناي احساس تعلق و وفاداري به
هاي مختلفي تشكيل شده وداراي و مؤلفهر عناصهويت ملي از  .است آن شده سياسيهاي تعريف مرز

سرزمين، تـاريخ، ديـن و آئـين،    . ابعاد مختلف تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، جغرافيايي و سياسي است
مهـم تـرين عناصـر و     دولتارزش ها و اعتقادات و  آداب و مناسك، ها و اساطير،نمادزبان و ادبيات، 

تاريخي هويـت  در اين ميان، بعد فرهنگي. شوندهاي هويت ملي مردم يك كشور محسوب مي مؤلفه
ملي كه شامل مؤلفه هاي سرزمين تاريخي، اساطير، نمادها، وقايع تاريخي، زبـان باسـتاني و ميـراث    

هاي عمدتا تـاريخي بـه نسـل    انتقال اين مؤلفه. از اهميت بيشتري برخوردار است ،فرهنگي مي شود
ملـي بسـيار ضـروري اسـت و آثـار ادبـي، اجتمـاعي،         هويـت  و بازتوليد هاي بعدي به منظور تقويت

در ميان آثـار فـاخر   . شمار مي رودفرهنگي و تاريخي انديشمندان در اين زمينه يك منبع  اساسي به 
در . فرهنگي هويت ايراني يك استثنا استفردوسي ازمنظر وجود مؤلفه هاي تاريخي شاهنامهايراني، 

در  شـاهنامه نقـش فردوسـي و اثـر ارزشـمند او     ، تحليلييفيتالش شده با رويكردي توص ،اين مقاله
  .تقويت و بازتوليد هويت ايراني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرارگيرد

  
 : د واژه هاـكلي

 امهـردوسي توسي، شاهنـها و عناصر، فهـمؤلف مليت، .رانيـويت ايـه
  
  
  

                                                 
 افياي سياسي دانشگاه فردوسي مشهداستاديار جغر 1
 جغرافياي سياسي دانشگاه فردوسي مشهد جوي كارشناسي ارشددانش 2

خـراسان بـزرگ: شمـاره)3(،  تابستـان 1390
No. 3, Summer 2011, Great Khorasan
خراسان بزرگ:سال دوم،شماره)3(، تابستان 1390
Quarterly bulletin of Greater Khorasan:Vol.2, No. 3, Summer 2010 

1390/3/27
1390/1/17



30  پژوهشنـامه خراسان بزرگ

٢ 
 

  ه ـمقدم -1
هويت به معناي چيستي و كيستي است و از نياز طبيعي انسـان بـه شـناخته شـدن در پيونـد      

ي نخست يك بحث جغرافياي سياسـي و  هويت يك ملت در درجه. باچيزي يا جايي پديد مي آيد
به اين ترتيب، يـك كشـور هنگـامي زنـده  و     . استمربوط به چگونگي پيدايش و بقاي يك ملت

شخصيت و هويـت ملـي   . ي نخست شخصيت ملي مستقل داشته باشدمستقل است كه در درجه
ي آن يعنـي  كننـده پود يا پديده هـاي تركيـب   و يك ملت هنگامي موجوديت پيدا مي كند كه تار

ايـن نهادهـا در هـر سـرزمين     . موجـود باشـد   نهادهاي فرهنگي و روحاني ويژه آن ملت يا كشور
سـليقه هـا، باورهـا و رويكردهـاي اجتمـاعي مـردم آن        اي از تبادل انديشه ها،گونه ويژهيزاييده

ي آن محيط سرچشمه مـي گيـرد و بـر    سرزمين است كه از فضاي روحاني انساني اجتماعي ويژه
انسـاني   پارچگي همان فضاي جغرافياييضامن يك همان فضا حكومت مي كند و در همان حال،

  1 .است و به عنوان شناسنامه يا هويت آن فضا شناخته مي شود
ايران كشوري با هزاران سال تاريخ پرنشيب و فراز است كه بـه دليـل موقعيـت جغرافيـايي و     

اش، همواره در طول تاريخ مورد تهاجم قبايـل، اقـوام و كشـورهاي    ژئوپليتيكي و مسائل فرهنگي
اي كه كمتر دورانـي از ايـن تـاريخ    به گونه ،ها در جنگ و كشمكش بودهديگر بوده ويا خود با آن

كشورما همـواره كيـان و تماميـت خـود را     ،بااين وجود .سربرده استآرامش و صلح به والني درط
تالش،كوشش و ابتكار ساكنان ايـن  . حفظ كرده و تداوم بخشيده و انسجام مردم حفظ شده است

مرز و بوم همچون فردوسي بزرگ باعث تداوم ملت در طول هزاران سـال كشـمكش و جنـگ و    
  2 .اشغال بوده است

ي محيط جغرافيايي آن ملت است و فالت ايران ي نخست زاييدهدر درجههويت ملي هر ملتي
ايران به درختي كهنسال با ريشه هاي بسيار عميـق و   3.ي هويت ايراني استبدون ترديد گاهواره

 ويـژه كه در طول تاريخ، ريشه و شاخ و بر داده و به دليل موقعيت جغرافيـايي و بـه   ماندوسيع مي
-اين سرزمين. موقعيت جغرافياي سياسي و ژئوپلتيكي،خيلي زود تنومند شده و به بار نشسته است

ها گرديـده  ها و طوفاندر زماني بس طوالني و با ماجراهايي كه بر آن گذشته ،گاه گرفتار سيالب
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شـده   و در اثر اين گرفتاري ها و باليا از شاخ و برگ آن زده شده و گاه ضرباتي بـر پيكـرش وارد  
هاي عميق و باغبانان و آبياران فهيم بـوده اسـت كـه از آن مواظبـت     است؛ اما چون داراي ريشه

دار بـاقي  كردند، شاخ و برگ هاي تازه از آن برآمده و بار ديگر تنومند گشته و كهنسال و ريشهمي
ـ  اما هيچ اين درخت كهنسال ايران است؛ گاهي بال و پرش شكسته،. مانده است ن درخـت  گـاه اي

كهنسال از ريشه كنده نشده و از دست نرفته و به اين جهت هويتش كـامال در تـاريخ مشـخص    
  1.است

گـاه هويـت ملـي ايرانـي دچـار      زبانان هيچترك ها وها، عربي روميبا حمله ،در طول زمان
ايـران  آورنده به ايراني حتي در برهه هايي از تاريخ بر اقوام هجومهويت .گسست نشد و حفظ شد

عوامل متعددي در تقويت، بازتوليد و استمرار هويت ملـي ايرانيـان نقـش داشـته     . نيز تحميل شد
شـاهنامه  . ترين اين عوامـل محسـوب مـي شـود    اثر حكيم توس يكي از مهم ،قطع طور به. است

را از منبعي بسيارغني از ميراث مشترك ايرانيان است كه در آن مي توان اسـتمرار هويـت ايرانـي    
چون وچرايـي  گمان در احياي هويت ملي نقش بيفردوسي بي. دنياي اسطوره ها و حماسه ها ديد

است كه سبب شده است هويت ملي تـا امـروز    محتواي شاهنامه داراي ويژگي هايي .داشته است
 تمام جنبه هـاي  ،ي كامل حماسي انتظار داريمكه از يك منظومهچنان شاهنامهدر  2.استمرار يابد

گـاه  شاهنامه جلوه. ها و آرزوهاي اين قوم مطرح شده استتمدن و فرهنگ ايراني به همراه آرمان
-ها اندوخته و سرمايهتجربه، حيات قومي ملتي است كه ساليان دراز در اوج و فرود زندگي خويش

  3.ي ذوقي و فكري و معنوي فراوان را در خالل تاريخ ممتد و پرشكوه خود جذب كرده است
ي قوم و قبيله و تازيك وعجم ياهرنام ديگر، از ديربـاز بـا هـويتي و    ايرانيان خواه به منزله ما

ايم واستمرار و بقاي هويـت ملـي خـود را مـديون انديشـمندان      سازمان و ساماني از آن خود بوده
تحليلـي  -تالش شده است تا با رويكردي  توصيفي ،در اين مقاله 4.دانيمبزرگي چون فردوسي مي

هـا و عناصـر هويـت    ي فردوسي درتقويت، بازتوليد و استمرار مولفهشاهنامهنظير و تأثير بي نقش
  .ايراني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد
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  ه ـمقدم -1
هويت به معناي چيستي و كيستي است و از نياز طبيعي انسـان بـه شـناخته شـدن در پيونـد      

ي نخست يك بحث جغرافياي سياسـي و  هويت يك ملت در درجه. باچيزي يا جايي پديد مي آيد
به اين ترتيب، يـك كشـور هنگـامي زنـده  و     . استمربوط به چگونگي پيدايش و بقاي يك ملت

شخصيت و هويـت ملـي   . ي نخست شخصيت ملي مستقل داشته باشدمستقل است كه در درجه
ي آن يعنـي  كننـده پود يا پديده هـاي تركيـب   و يك ملت هنگامي موجوديت پيدا مي كند كه تار

ايـن نهادهـا در هـر سـرزمين     . موجـود باشـد   نهادهاي فرهنگي و روحاني ويژه آن ملت يا كشور
سـليقه هـا، باورهـا و رويكردهـاي اجتمـاعي مـردم آن        اي از تبادل انديشه ها،گونه ويژهيزاييده

ي آن محيط سرچشمه مـي گيـرد و بـر    سرزمين است كه از فضاي روحاني انساني اجتماعي ويژه
انسـاني   پارچگي همان فضاي جغرافياييضامن يك همان فضا حكومت مي كند و در همان حال،

  1 .است و به عنوان شناسنامه يا هويت آن فضا شناخته مي شود
ايران كشوري با هزاران سال تاريخ پرنشيب و فراز است كه بـه دليـل موقعيـت جغرافيـايي و     

اش، همواره در طول تاريخ مورد تهاجم قبايـل، اقـوام و كشـورهاي    ژئوپليتيكي و مسائل فرهنگي
اي كه كمتر دورانـي از ايـن تـاريخ    به گونه ،ها در جنگ و كشمكش بودهديگر بوده ويا خود با آن

كشورما همـواره كيـان و تماميـت خـود را     ،بااين وجود .سربرده استآرامش و صلح به والني درط
تالش،كوشش و ابتكار ساكنان ايـن  . حفظ كرده و تداوم بخشيده و انسجام مردم حفظ شده است

مرز و بوم همچون فردوسي بزرگ باعث تداوم ملت در طول هزاران سـال كشـمكش و جنـگ و    
  2 .اشغال بوده است

ي محيط جغرافيايي آن ملت است و فالت ايران ي نخست زاييدهدر درجههويت ملي هر ملتي
ايران به درختي كهنسال با ريشه هاي بسيار عميـق و   3.ي هويت ايراني استبدون ترديد گاهواره

 ويـژه كه در طول تاريخ، ريشه و شاخ و بر داده و به دليل موقعيت جغرافيـايي و بـه   ماندوسيع مي
-اين سرزمين. موقعيت جغرافياي سياسي و ژئوپلتيكي،خيلي زود تنومند شده و به بار نشسته است

ها گرديـده  ها و طوفاندر زماني بس طوالني و با ماجراهايي كه بر آن گذشته ،گاه گرفتار سيالب
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شـده   و در اثر اين گرفتاري ها و باليا از شاخ و برگ آن زده شده و گاه ضرباتي بـر پيكـرش وارد  
هاي عميق و باغبانان و آبياران فهيم بـوده اسـت كـه از آن مواظبـت     است؛ اما چون داراي ريشه

دار بـاقي  كردند، شاخ و برگ هاي تازه از آن برآمده و بار ديگر تنومند گشته و كهنسال و ريشهمي
ـ  اما هيچ اين درخت كهنسال ايران است؛ گاهي بال و پرش شكسته،. مانده است ن درخـت  گـاه اي

كهنسال از ريشه كنده نشده و از دست نرفته و به اين جهت هويتش كـامال در تـاريخ مشـخص    
  1.است

گـاه هويـت ملـي ايرانـي دچـار      زبانان هيچترك ها وها، عربي روميبا حمله ،در طول زمان
ايـران  آورنده به ايراني حتي در برهه هايي از تاريخ بر اقوام هجومهويت .گسست نشد و حفظ شد

عوامل متعددي در تقويت، بازتوليد و استمرار هويت ملـي ايرانيـان نقـش داشـته     . نيز تحميل شد
شـاهنامه  . ترين اين عوامـل محسـوب مـي شـود    اثر حكيم توس يكي از مهم ،قطع طور به. است

را از منبعي بسيارغني از ميراث مشترك ايرانيان است كه در آن مي توان اسـتمرار هويـت ايرانـي    
چون وچرايـي  گمان در احياي هويت ملي نقش بيفردوسي بي. دنياي اسطوره ها و حماسه ها ديد

است كه سبب شده است هويت ملي تـا امـروز    محتواي شاهنامه داراي ويژگي هايي .داشته است
 تمام جنبه هـاي  ،ي كامل حماسي انتظار داريمكه از يك منظومهچنان شاهنامهدر  2.استمرار يابد

گـاه  شاهنامه جلوه. ها و آرزوهاي اين قوم مطرح شده استتمدن و فرهنگ ايراني به همراه آرمان
-ها اندوخته و سرمايهتجربه، حيات قومي ملتي است كه ساليان دراز در اوج و فرود زندگي خويش

  3.ي ذوقي و فكري و معنوي فراوان را در خالل تاريخ ممتد و پرشكوه خود جذب كرده است
ي قوم و قبيله و تازيك وعجم ياهرنام ديگر، از ديربـاز بـا هـويتي و    ايرانيان خواه به منزله ما

ايم واستمرار و بقاي هويـت ملـي خـود را مـديون انديشـمندان      سازمان و ساماني از آن خود بوده
تحليلـي  -تالش شده است تا با رويكردي  توصيفي ،در اين مقاله 4.دانيمبزرگي چون فردوسي مي

هـا و عناصـر هويـت    ي فردوسي درتقويت، بازتوليد و استمرار مولفهشاهنامهنظير و تأثير بي نقش
  .ايراني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد
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  قـاهيم تحقيـاحث نظري و مفـمب  -2
  ويتـه 2-1

 انسان به شـناخته شـدن در پيونـد بـا    هويت به معناي چيستي و كيستي است و از نياز طبيعي
ريشه اي ذاتي يا غريزي در انسـان دارد و بـرآورده    نياز به وابستگي،. چيزي يا جايي پديد مي آيد

    1.شودشدن اين نياز موجب خودآگاهي فردي او مي
 ي منحصـربفرد كـه بـا گذشـته    كنداشاره مي فردي به منحصر هايارزش به هويت اصطالح

از ميان مفاهيم فارسـي واژه يـا     2.تكيه مي كندشخص پديد مي آيد و او بر اساس اين به هويت 
بـدين معنـي كـه    . مي تواند راهبر خوبي براي تعريف اصطالحي هويت باشـد "تشخيص"مفهوم 

 زيسـتي،  ي مؤلفـه هـاي مـادي،   اصطالح مجموعه اي از شاخص ها و عالئم در حـوزه  هويت در
ديگر و فرهنگـي از فرهنـگ    فرهنگي و رواني است كه موجب شناسايي فرد از فرد، گروه از گروه

  3.ديگر مي شود
شـامل برخـي باورهـا كـه بـارزترين آن هـا        اسطوره -1 :هويت به چهارجزء تقسيم مي شود

معنادار وهميشگي فرهنگ است  ي گويا،كه بيانگر جنبه نماد -2گرايي، اند از مذهب و مليعبارت
جـا  كه در ايـن تاريخ -3 هويت است،زبان گوياترين جزء . و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود

شـامل   عوامـل نهـادي كـه    -4 و آگـاهي اسـت   الزم نيست خيلي مستند باشـد و منظـور از آن،  
به حس هويـت   ،است كه به پيشرفت جنبه هاي گوناگون زبان و فرهنگ و درنتيجه هاييسازمان

     4.كمك مي كنند
  

  تـمل  2-2
ي اشـتراك  گيرد و بر پايهدر طول تاريخ شكل ميكه يك جماعت انساني بادوام است» ملّت«

دهد، بندي رواني كه خود را در اشتراك فرهنگي نشان ميزبان، سرزمين، حيات اقتصادي و شكل

                                                 
 . 9، ص)1384نشر ني، : تهران( هاي ايرانيهاي ژئوپليتيك و واقعيتايده پيروز مجتهدزاده، 1
هاي فصلنامه نوآوري .»جايگاه نمادهاي هويت ملي در كتاب هاي درسي ادبيات فارسي« .زاده و مرتضي مناديرقيه صادقي 2

 .127، ص1387 ،7، س 27آموزشي، ش
 .2، ص1387، 4، ش28فصلنامه سياست، دوره»هاي هويت مليمؤلفه«سيدرحيم ابوالحسني 3
  .27، ص)1383انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ،: تهران( ريچارد موير، درآمدي نو بر جغرافياي سياسي 4
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 1.اسـت » مـرزي درون«وابسته به سرزمين مشخصي است، يعنـي مفهـومي   » ملّت«. استوار است

ميراث فرهنگي مشـتركي، آنـان را بـه    شود كه موير بر اين نظر است كه ملت به مردمي گفته مي
 ،روازايـن . ترين واحد زندگي سياسي در جهـان مـدرن اسـت   دولت ملي مهم 2.هم پيوند داده است

  3.اندكنند، يك ملتمجموعه كساني كه در درون نظم سياسي واالتر از قوم و قبيله زندگي مي
  

  ويت مليـه 2-3
بديهي است كه هويت .ي تقسيم مي كنندهويت را در مرتبه نخست به دو سطح فردي و جمع

را ) گـروه (هويت گروهي است كه يك جمع هويت جمعي. ي هويت جمعي قرار داردملي در حوزه
-هويت ملي عبارت است از مجموعه خصايص و ارزش 4.جدا مي سازد) گروه ها(از ديگر جمع ها 

ي اند و بـه واسـطه  يافتهها خودآگاهي هاي مشترك يك ملت مستقل كه افراد ملت نسبت به آن
هويت ملي باعث تمايز يك ملت از ديگران مـي شـود و   . ها به يكديگر احساس تعلق مي كنندآن

هويت پاسخي به نياز طبيعي انسان بـراي شناسـاندن    .موجبات معرفي آن ملت را فراهم مي آورد
يده هـايي چـون   خود به يك سلسله عناصر و پديده هاي فرهنگي، تاريخي و جغرافيايي است؛ پد

يك سرزمين سياسي مشترك، يك دين مشـترك، يـك زبـان مشـترك، يـك سلسـله خـاطرات        
سياسي مشترك،برخي ديدگاه هاي اجتماعي مشـترك و يـك سلسـله آداب و سـنن و ادبيـات و      

را پديدار مي آورد كه هويـت ملـي   مجموعه اي از اين مفاهيم شناسنامه اي ملي.هنرهاي مشترك
  5.يك ملت را واقعيت مي بخشد يك گروه انساني يا

  
  ويت مليـي هكنندهمـاصر منسجـؤلفه ها و عنـم 2-4

حكومت ها پس از به وجود آمدن، براي بقاي خود به هماهنگي و همسويي ملـي نيازمندنـد و   
با علت وجودي يا انديشه سياسـي خـود ،تابعيـت     ،اين امر در صورتي تحقق مي يابد كه حكومت

را بـه  ها كه وجوه مشترك ندارند جذب كند و هـويتي ملـي  مردم نواحي مختلف كشور را حتي آن
                                                 

  .44، ص1384پيروز مجتهدزاده،  1
  .70ريچارد موير، ص 2
  .28، ص)1383نشرني،: تهران(لم،بنيادهاي علم سياستعبدالرحمن عا 3
  .4سيدرحيم ابوالحسني، ص 4
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: انـد از هـاي هويـت ملـي عبـارت    تر عناصـر و مؤلفـه  به طور دقيق عوامل مليت و يا 1.وجود آورد
ين مشترك، تـاريخ مشـترك، دردهـاورنج    و نژادي، ادبيات و زبان مشترك، سرزممشتركات قومي

 اميد به آينده مشترك ،هاي مشترك،امتيازات و افتخارات مشترك، تهديد يا تصور تهديد مشترك
برخـي محققـان    2).يا حتـي انتزاعـي  . (و آگاهي و احساس تعلق و تعهد به يك چارچوب مشخص

سازمان سياسي : اند ازارتي ديگري را براي هويت ملي برمي شمارند كه عبدهندهعناصر تشكيل
رابرت دونشور چهـار  . مشترك و زبان، دين و سرزميني مشترك تاريخي و فرهنگي واحد،پيشينه

عوامل نخستين مثل زبـان و  : شمردهاست راچنين برميعنصر اساسي كه هويت ملي محصول آن
مثل آموزش عـالي   عوامل القايي ،عوامل تكويني مثل دولت، ارتش مدرن و قانون اساسي ،ادبيات

  3.و عوامل واكنشي مثل دفاع از سرزمين
  

  راني ـويت ايـاهنامه و هـش -3
است از آن دسته از صفات و ارزش هايي كـه مشـترك ميـان ايرانيـان و     هويت ايراني عبارت

سازند و به هاي ديگر بر اساس اين ويژگي ها ،آنان را از ديگران متمايز ميملت هاست وخاص آن
اند كـه هويـت روشـن و    آفرين جهانتباران فرهنگاندككهن ايرانيان از. ايراني مي شناسندعنوان 

هويت ايرانـي  .و قابل تعريف است شدهورزي و رفتارهاي جمعي آنان شناختهرسايي دارند و انديشه
سياسي، جغرافياي و وقايع تلخ و شيريني كه در طول زمـان بـر    برآيندي است از عوامل اجتماعي،

هويـت   ،ما چه بخواهيم و چه نخـواهيم  4.ردم كشوري كهنسال كه در چهارراه جهان ايستاده اندم
همـواره در طـي تـاريخ، يـك     . ها وجـود داشـته اسـت   ملي ايراني حاوي موزاييكي است كه قرن

همبستگي ملي در ايران از طرق مختلف زبان، مذهب و آداب و سنن مشترك حفظ شده اسـت و  
را بـه  هويـت  ايرانـي   زباني و محلي خـود،  اند كه در وراي هويت هاي قومي،همردم ايران پذيرفت

ي هويـت  هويت هاي ريز و درشـت در سـايه  وقت نمي توان منكرهيچ. عنوان كليتي برتر بپذيرند
ها و هويت هاي قومي و محلي نيست، فرهنگايراني شد وهويت ملي به معناي نابود كردن خرده

هويت ملي ايران چتر گسترده و فراگيري است كـه  در واقع .وحدت درعين كثرت است بلكه نوعي
                                                 

  .87، ص)1371انتشارات سمت، : تهران(دره ميرحيدر، مباني جغرافياي سياسي1
  .5بهادر امينيان، ص2
  .26، ص)1385راهبردي، انتشارات مالعات : تهران(شناسي در مطالعات قومي حسين گودرزي،روش3
  .12، ص)1381رح نو، : تهران(منصور رستگار فسايي، فردوسي و هويت شناسي ايراني4
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ايـن   درعين وحدت، همه اقوام ايراني را در خود خود جاي داده و بدون ترديـد آب حيـات اسـالم،   
  1.هويت را زنده و پويا كرده است

زندگي ايرانـي بـا    زمين و داستان پرفراز و نشيبنيز عبارت است از سرود مهر ايران شاهنامه 
فردوسي آزاده اي است كه روايت . ها و دگرگوني هايشها، شكستها، پيروزيها، بديهمه خوبي

ي اين داستان پرماجرا را بر عهده گرفته و تعريف و تفسيرش از ايراني،طبعـا منطبـق بـر    صادقانه
هـا اسـتفاده   از آن شـاهنامه تاريخي و افسانه اي است كه در  مجموع روايت هاي كتبي و شفاهي،

-اما ارزش كار فردوسي تنها در اين نيست كه داستان هايي را منظوم مي سازد و عيسي. مي شود
وجو، كشـف و حفـظ داسـتان    وار مردگاني را زنده مي سازد، بلكه عظمت اصلي كار وي در جست

ت و متفكـر  آفرينان پرمقاومسازان و تاريخگيري تمدن ايراني و مساعي تمدنهايي است كه شكل
ي هستي ملتي را كه گويي در مركز جهـان ايسـتاده و هـر روز    ايراني را نشان مي دهد و كارنامه

  2.است، به آيندگان مي نمايدرو بودهعمرش را با مجموعه اي از مشكالت روبه
طور كه اشاره شد، هويت ملت ها از مؤلفه ها و عناصر مختلف و مشتركي چـون زبـان،   همان
بـه  . تشكيل شـده اسـت   ...قوميت، آداب و رسوم، تاريخ سياسي، سرزمين و و آئين،دين فرهنگ، 

اعتقاد صاحب نظران هر ملتي كه داراي عناصر و مؤلفه هاي مشترك بيشتري باشد، هويت ملـي  
فـرد خـود بـاقي    بـه اين چنين ملتي قرن ها  با هويت منحصـر . منسجم و پايدارتري خواهد داشت

مردم ايران از . روزگار و گذر زمان خللي در هويت مردمش وارد نخواهد كردخواهد ماند و حوادث 
ي مطلب، ضمن بررسي مؤلفه هاي هويت ايراني بـه  در ادامه. اين نوع ملت ها محسوب مي شود

  .در معرفي و بازتوليد اين عناصر پرداخته خواهد شد شاهنامهتبيين نقش 
  

  انـرهنگ و زبـف3-1
يـك  گرچه هيچ كمك يكديگر شخصيت ملتي را تشكيل مي دهند؛ فرهنگ و زبان معموال به

 براي مثال، فرانسوي بودن مردم كشور فرانسـه . كننده به شمار نمي آيندبه تنهايي عامل مشخص
تنها به علت داشتن زبان مشترك مردم اين كشور نيست، بلكه به سبب فرهنگي اسـت كـه ايـن    
ملت را از ساير ملل متمايز و مشخص ساخته؛ وگرنه مردم بلژيك و سويس هم به زبـان فرانسـه   
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: انـد از هـاي هويـت ملـي عبـارت    تر عناصـر و مؤلفـه  به طور دقيق عوامل مليت و يا 1.وجود آورد
ين مشترك، تـاريخ مشـترك، دردهـاورنج    و نژادي، ادبيات و زبان مشترك، سرزممشتركات قومي

 اميد به آينده مشترك ،هاي مشترك،امتيازات و افتخارات مشترك، تهديد يا تصور تهديد مشترك
برخـي محققـان    2).يا حتـي انتزاعـي  . (و آگاهي و احساس تعلق و تعهد به يك چارچوب مشخص

سازمان سياسي : اند ازارتي ديگري را براي هويت ملي برمي شمارند كه عبدهندهعناصر تشكيل
رابرت دونشور چهـار  . مشترك و زبان، دين و سرزميني مشترك تاريخي و فرهنگي واحد،پيشينه

عوامل نخستين مثل زبـان و  : شمردهاست راچنين برميعنصر اساسي كه هويت ملي محصول آن
مثل آموزش عـالي   عوامل القايي ،عوامل تكويني مثل دولت، ارتش مدرن و قانون اساسي ،ادبيات

  3.و عوامل واكنشي مثل دفاع از سرزمين
  

  راني ـويت ايـاهنامه و هـش -3
است از آن دسته از صفات و ارزش هايي كـه مشـترك ميـان ايرانيـان و     هويت ايراني عبارت

سازند و به هاي ديگر بر اساس اين ويژگي ها ،آنان را از ديگران متمايز ميملت هاست وخاص آن
اند كـه هويـت روشـن و    آفرين جهانتباران فرهنگاندككهن ايرانيان از. ايراني مي شناسندعنوان 

هويت ايرانـي  .و قابل تعريف است شدهورزي و رفتارهاي جمعي آنان شناختهرسايي دارند و انديشه
سياسي، جغرافياي و وقايع تلخ و شيريني كه در طول زمـان بـر    برآيندي است از عوامل اجتماعي،

هويـت   ،ما چه بخواهيم و چه نخـواهيم  4.ردم كشوري كهنسال كه در چهارراه جهان ايستاده اندم
همـواره در طـي تـاريخ، يـك     . ها وجـود داشـته اسـت   ملي ايراني حاوي موزاييكي است كه قرن

همبستگي ملي در ايران از طرق مختلف زبان، مذهب و آداب و سنن مشترك حفظ شده اسـت و  
را بـه  هويـت  ايرانـي   زباني و محلي خـود،  اند كه در وراي هويت هاي قومي،همردم ايران پذيرفت

ي هويـت  هويت هاي ريز و درشـت در سـايه  وقت نمي توان منكرهيچ. عنوان كليتي برتر بپذيرند
ها و هويت هاي قومي و محلي نيست، فرهنگايراني شد وهويت ملي به معناي نابود كردن خرده

هويت ملي ايران چتر گسترده و فراگيري است كـه  در واقع .وحدت درعين كثرت است بلكه نوعي
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ايـن   درعين وحدت، همه اقوام ايراني را در خود خود جاي داده و بدون ترديـد آب حيـات اسـالم،   
  1.هويت را زنده و پويا كرده است

زندگي ايرانـي بـا    زمين و داستان پرفراز و نشيبنيز عبارت است از سرود مهر ايران شاهنامه 
فردوسي آزاده اي است كه روايت . ها و دگرگوني هايشها، شكستها، پيروزيها، بديهمه خوبي

ي اين داستان پرماجرا را بر عهده گرفته و تعريف و تفسيرش از ايراني،طبعـا منطبـق بـر    صادقانه
هـا اسـتفاده   از آن شـاهنامه تاريخي و افسانه اي است كه در  مجموع روايت هاي كتبي و شفاهي،

-اما ارزش كار فردوسي تنها در اين نيست كه داستان هايي را منظوم مي سازد و عيسي. مي شود
وجو، كشـف و حفـظ داسـتان    وار مردگاني را زنده مي سازد، بلكه عظمت اصلي كار وي در جست

ت و متفكـر  آفرينان پرمقاومسازان و تاريخگيري تمدن ايراني و مساعي تمدنهايي است كه شكل
ي هستي ملتي را كه گويي در مركز جهـان ايسـتاده و هـر روز    ايراني را نشان مي دهد و كارنامه

  2.است، به آيندگان مي نمايدرو بودهعمرش را با مجموعه اي از مشكالت روبه
طور كه اشاره شد، هويت ملت ها از مؤلفه ها و عناصر مختلف و مشتركي چـون زبـان،   همان
بـه  . تشكيل شـده اسـت   ...قوميت، آداب و رسوم، تاريخ سياسي، سرزمين و و آئين،دين فرهنگ، 

اعتقاد صاحب نظران هر ملتي كه داراي عناصر و مؤلفه هاي مشترك بيشتري باشد، هويت ملـي  
فـرد خـود بـاقي    بـه اين چنين ملتي قرن ها  با هويت منحصـر . منسجم و پايدارتري خواهد داشت

مردم ايران از . روزگار و گذر زمان خللي در هويت مردمش وارد نخواهد كردخواهد ماند و حوادث 
ي مطلب، ضمن بررسي مؤلفه هاي هويت ايراني بـه  در ادامه. اين نوع ملت ها محسوب مي شود

  .در معرفي و بازتوليد اين عناصر پرداخته خواهد شد شاهنامهتبيين نقش 
  

  انـرهنگ و زبـف3-1
يـك  گرچه هيچ كمك يكديگر شخصيت ملتي را تشكيل مي دهند؛ فرهنگ و زبان معموال به

 براي مثال، فرانسوي بودن مردم كشور فرانسـه . كننده به شمار نمي آيندبه تنهايي عامل مشخص
تنها به علت داشتن زبان مشترك مردم اين كشور نيست، بلكه به سبب فرهنگي اسـت كـه ايـن    
ملت را از ساير ملل متمايز و مشخص ساخته؛ وگرنه مردم بلژيك و سويس هم به زبـان فرانسـه   
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فرانسوي ها داراي آداب و رسومي هستند كه طـي قـرن   . سخن مي گويند، ولي فرانسوي نيستند
   1.تاسها شكل گرفته

ساز از طريق زبان انتقال مي يابد؛ زبان گفتاري يا نظران، بيشتر عوامل هويتبه عقيده صاحب
جاست كه اهميت زبان در ساختن شخصـيت اجتمـاعي و هويتمنـد كـردن افـراد      نوشتاري، و اين

كند و از صاحبان شخصيت زبان موجبات و سبب هاي هويت رابرجسته مي. جامعه روشن مي شود
يي مي سازد كه در نسل ها نفوذ مي كنند و در هزاره هاي پس از خود نيز تأثيرگذار مـي  چهره ها

كـه   اسـت؛ زبـاني   پهلوي بانزي دنباله همان كه شد سروده دري پارسي زبان بهشاهنامه. شوند
 آن زنـده  مشتاق مردم چشمان برابر در را ايران تاريخي و فرهنگي هايجلوه تمامي توانستمي
فردوسـي بـا سـرودن    . كشـاند  خـود  سـوي  به را ديگران دلنشين، نظمي و آتشين بياني با و كند

نقش مهمي در معرفي زبان فارسي به عنـوان مؤلفـه اصـلي هويـت ايرانـي و همچنـين        شاهنامه
 استاد توس از آن كاخي بلند برافراشت كه باد و بـاران گزنـدش نرسـاند و بـه    . پايداري آن داشت

راستي پس از اثر ارزشمند او بود كه فارسي هـم از حيـث سـاختار زبـاني و هـم از جهـت محتـوا        
ي فرهنگي نيز فردوسي كـاري بـس بـزرگ    عالوه بر زبان، در زمينه 2.شاخص ايران و ايراني شد

آگاهي فردوسي از فرهنگ، تاريخ و تمدن گذشته ايران و دلبستگي خردمندانـه و  . انجام داده است
ي قوم ايرانـي را در  ي زندهي به ايران و سرنوشت مردم آن، اين معلم فرهنگ و حافظهشگرف و

هـايي را كـه از گذشـتگان بـه وي     دهد كه با آزادگي و جوانمردي تمام ،داسـتان موقعيتي قرار مي
به طـرح   ها،هاي اساسي داستانرسيده است، روايت كند و با رعايت امانت و حفظ استخوان بندي

  3.ها و اخالق و رفتار عنصر ايراني بپردازديا غيرمستقيم منش مستقيم
فرهنگ عالوه بر بخش ذهني،داراي بخش عيني نيزاست كه برخي از آن به عنوان تمدن نام 

ميراث فرهنگي هميه ابعاد .گيرندمي برند و به صورت ميراث فرهنگي در اختيار يك جامعه قرارمي
گيرد، به نحوي كه خودآگاه يا ناخودآگاه مـا را تحـت تـاثير    يفرهنگي هر نظام اجتماعي را در برم

   4.رودقرار مي دهد و نشانه هاي تاريخي يك فرهنگ و يك ملت به شمار مي
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يـك   بلكـه آن را يـك فرهنـگ،    نگـرد، فردوسي به ايران تنها به عنوان  يـك جغرافيـا نمـي   
همين دليل مي كوشـد تـا در   به . ي بديهي مي داندمعنويت، يك تمدن و يك سنت شناخته شده

- او زنـدگي ملـت ايـران و تـاريخ    . كتاب خود را به نماد اين فرهنگ تبـديل كنـد   ي اول،مرحله
-بستني و امتيازات رفتاري و اخالقي مردم آن  را بازگو مي كنـد و آفـت  هاي دلسنت افتخارات،

برمي شـمرد   اجتماعي راهوسبازي و گمراهي هاي فردي و  استبداد، فريب، خودبيني ، هاي غرور،
آز و انحرافـات اخالقـي برحـذر مـي دارد و بـه       شـكني، حسادت، پيمـان  و مردم را از خودخواهي،

 1.پاكي،دادگري،شادي،مروت و مهرباني، عالئـق خـانوادگي و ملـي ترغيـب و تشـويق مـي كنـد       

 سراسـر  در توانمي كه منبعي ايران؛ ماندگار ميراث از ارجمند و غني بسيار منبعي استشاهنامه
 هـاي سـال  واپسين تا حماسه ها، و اسطوره ها دنياي از را، آن اقوام و ايراني استمرار هويت آن،

  . ديد را ايرانيان جمعي خودآگاهي و نشست تماشا به ساساني، فرمانروايان شاهان و حكومت
بـه   حركـت  مسـير  دري، پارسـي  زبان از پشتيباني و شاهنامه سرودن با توس بزرگوار حكيم

 دولـت  فروپاشـيدن  از پـس  ايـران  كـه  دورانـي  در هـم  آن كـرد؛  همـوارتر  را اسـتقالل  سـوي 
چيزي بـه نـام ايـران     اصال و نبود سياسي و جغرافيايي يشدهتعيين مرزهاي داراي ساساني،هنوز
چنـين دوره اي،فردوسـي در    در .نداشـت  وجود باشد، مشخصي سياسي مرزهاي يكه دربردارنده

برد و شكوه كشور را در گوش خويش بيش از هزار و دويست بار از ايران و ايراني نام مي شاهنامه
 بـه  .از پس قرن ها فرايـاد مـردم مـي آورد   تا هويت ملي گذشته ايران را  خواندميجان آنان فرو

 نچهآ از زودتر بسيار و قد برافراشت ماوراءالنهر و خراسان ابتدا در پارسي زبان نهال ديگر، عبارت
 بنـا  كه بيگانگاني كه رسيد جابدان تا سحرآميز زبان اين تأثير. بالندگي رسيد به مي رفت، انتظار

 عنوان به زبان همين از بودند ناگزير يافتند،مي حاكميت ايران از هاييدر بخش تاريخي علل به
 كـه اين يعني دري پارسي زبان به آوردن روي. كنند استفاده وحدت بخش و عامل فرهنگي ابزار

 شـاعران  ديگر و فردوسي اينكه .ملي و باشد ايراني و افكارش انديشه گاهتكيه خواهدمي ايراني
 خواسـتند آنها مي .است ارزيابي قابل راستا دراين بودند، خواستي دنبال چنين به جملگي خراسان
 ايرانـي كـه   نه آيد؛ وجود به بايد و باشد بايد كه ايراني كنند، احيا نو از را ايران و تمدن فرهنگ

  2.است رفته ميان از پيش هاقرن و بوده ساسانيان زمان در قبالً
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فرانسوي ها داراي آداب و رسومي هستند كه طـي قـرن   . سخن مي گويند، ولي فرانسوي نيستند
   1.تاسها شكل گرفته

ساز از طريق زبان انتقال مي يابد؛ زبان گفتاري يا نظران، بيشتر عوامل هويتبه عقيده صاحب
جاست كه اهميت زبان در ساختن شخصـيت اجتمـاعي و هويتمنـد كـردن افـراد      نوشتاري، و اين

كند و از صاحبان شخصيت زبان موجبات و سبب هاي هويت رابرجسته مي. جامعه روشن مي شود
يي مي سازد كه در نسل ها نفوذ مي كنند و در هزاره هاي پس از خود نيز تأثيرگذار مـي  چهره ها

كـه   اسـت؛ زبـاني   پهلوي بانزي دنباله همان كه شد سروده دري پارسي زبان بهشاهنامه. شوند
 آن زنـده  مشتاق مردم چشمان برابر در را ايران تاريخي و فرهنگي هايجلوه تمامي توانستمي
فردوسـي بـا سـرودن    . كشـاند  خـود  سـوي  به را ديگران دلنشين، نظمي و آتشين بياني با و كند

نقش مهمي در معرفي زبان فارسي به عنـوان مؤلفـه اصـلي هويـت ايرانـي و همچنـين        شاهنامه
 استاد توس از آن كاخي بلند برافراشت كه باد و بـاران گزنـدش نرسـاند و بـه    . پايداري آن داشت

راستي پس از اثر ارزشمند او بود كه فارسي هـم از حيـث سـاختار زبـاني و هـم از جهـت محتـوا        
ي فرهنگي نيز فردوسي كـاري بـس بـزرگ    عالوه بر زبان، در زمينه 2.شاخص ايران و ايراني شد

آگاهي فردوسي از فرهنگ، تاريخ و تمدن گذشته ايران و دلبستگي خردمندانـه و  . انجام داده است
ي قوم ايرانـي را در  ي زندهي به ايران و سرنوشت مردم آن، اين معلم فرهنگ و حافظهشگرف و

هـايي را كـه از گذشـتگان بـه وي     دهد كه با آزادگي و جوانمردي تمام ،داسـتان موقعيتي قرار مي
به طـرح   ها،هاي اساسي داستانرسيده است، روايت كند و با رعايت امانت و حفظ استخوان بندي

  3.ها و اخالق و رفتار عنصر ايراني بپردازديا غيرمستقيم منش مستقيم
فرهنگ عالوه بر بخش ذهني،داراي بخش عيني نيزاست كه برخي از آن به عنوان تمدن نام 

ميراث فرهنگي هميه ابعاد .گيرندمي برند و به صورت ميراث فرهنگي در اختيار يك جامعه قرارمي
گيرد، به نحوي كه خودآگاه يا ناخودآگاه مـا را تحـت تـاثير    يفرهنگي هر نظام اجتماعي را در برم

   4.رودقرار مي دهد و نشانه هاي تاريخي يك فرهنگ و يك ملت به شمار مي
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يـك   بلكـه آن را يـك فرهنـگ،    نگـرد، فردوسي به ايران تنها به عنوان  يـك جغرافيـا نمـي   
همين دليل مي كوشـد تـا در   به . ي بديهي مي داندمعنويت، يك تمدن و يك سنت شناخته شده

- او زنـدگي ملـت ايـران و تـاريخ    . كتاب خود را به نماد اين فرهنگ تبـديل كنـد   ي اول،مرحله
-بستني و امتيازات رفتاري و اخالقي مردم آن  را بازگو مي كنـد و آفـت  هاي دلسنت افتخارات،

برمي شـمرد   اجتماعي راهوسبازي و گمراهي هاي فردي و  استبداد، فريب، خودبيني ، هاي غرور،
آز و انحرافـات اخالقـي برحـذر مـي دارد و بـه       شـكني، حسادت، پيمـان  و مردم را از خودخواهي،

 1.پاكي،دادگري،شادي،مروت و مهرباني، عالئـق خـانوادگي و ملـي ترغيـب و تشـويق مـي كنـد       

 سراسـر  در توانمي كه منبعي ايران؛ ماندگار ميراث از ارجمند و غني بسيار منبعي استشاهنامه
 هـاي سـال  واپسين تا حماسه ها، و اسطوره ها دنياي از را، آن اقوام و ايراني استمرار هويت آن،

  . ديد را ايرانيان جمعي خودآگاهي و نشست تماشا به ساساني، فرمانروايان شاهان و حكومت
بـه   حركـت  مسـير  دري، پارسـي  زبان از پشتيباني و شاهنامه سرودن با توس بزرگوار حكيم

 دولـت  فروپاشـيدن  از پـس  ايـران  كـه  دورانـي  در هـم  آن كـرد؛  همـوارتر  را اسـتقالل  سـوي 
چيزي بـه نـام ايـران     اصال و نبود سياسي و جغرافيايي يشدهتعيين مرزهاي داراي ساساني،هنوز
چنـين دوره اي،فردوسـي در    در .نداشـت  وجود باشد، مشخصي سياسي مرزهاي يكه دربردارنده

برد و شكوه كشور را در گوش خويش بيش از هزار و دويست بار از ايران و ايراني نام مي شاهنامه
 بـه  .از پس قرن ها فرايـاد مـردم مـي آورد   تا هويت ملي گذشته ايران را  خواندميجان آنان فرو

 نچهآ از زودتر بسيار و قد برافراشت ماوراءالنهر و خراسان ابتدا در پارسي زبان نهال ديگر، عبارت
 بنـا  كه بيگانگاني كه رسيد جابدان تا سحرآميز زبان اين تأثير. بالندگي رسيد به مي رفت، انتظار

 عنوان به زبان همين از بودند ناگزير يافتند،مي حاكميت ايران از هاييدر بخش تاريخي علل به
 كـه اين يعني دري پارسي زبان به آوردن روي. كنند استفاده وحدت بخش و عامل فرهنگي ابزار

 شـاعران  ديگر و فردوسي اينكه .ملي و باشد ايراني و افكارش انديشه گاهتكيه خواهدمي ايراني
 خواسـتند آنها مي .است ارزيابي قابل راستا دراين بودند، خواستي دنبال چنين به جملگي خراسان
 ايرانـي كـه   نه آيد؛ وجود به بايد و باشد بايد كه ايراني كنند، احيا نو از را ايران و تمدن فرهنگ

  2.است رفته ميان از پيش هاقرن و بوده ساسانيان زمان در قبالً
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  ذهبـن و مـدي )3-2
ي يـك عامـل مهـم    گرچه مذهب در پاره اي از بخش هاي جهان اهميت خـود را بـه منزلـه   

همبستگي ملي از دست داده است، چـو بـه تنهـايي در ايجـاد فرهنـگ و آداب و رسـوم و سـنن        
بسياري از كشورها تأثير شگرف دارد، هنوز هم در بسياري از كشورهاي جهان عامل مهـم مليـت   
محسوب مي شود؛ مانند نقش مذهب كاتوليك در تشكيل جمهوري ايرلند و جمهـوري ليتـواني و   

، زمـين در ميـان شـاعران ايـران    1.ي مسلماني مانند پاكستاننيز نقش اسالم در ايجاد حكومت ها
جـاي   در جـاي  او. جايگـاهي خـاص دارد   بينـي در موضوع دين و جهـان  ابوالقاسم فردوسيحكيم 

خردمنـدي و   يو آن را نشـانه  كندميانسان را به خداپرستي دعوت » باستاني نامه«يا  شاهنامه
جاي جاي  ؛خداپرستي توحيدگرا است و از شرك سخت گريزانفردوسي. داند راه سعادت مي  يگانه

  ...به نا گفتن و گفتن يزدان يكي است: هي است واضح بر اين ادعاشاهنامه گوا
ورزي و گاه از دينهيچ) سرزمين اهورايي(بارها اين نكته به اثبات رسيده كه ايران  شاهنامهدر 

رو،ايراني همواره ره ايـزدي پيمـوده و اصـرار داشـته كسـي بـر       ازاين. خداپرستي خالي نبوده است
برخـوردار باشـد و از    )فـره   ( باشد كه از يك سو از الطاف ويژه يزدانيسرزمينش پادشاهي داشته 

مندي وفادار بماند و از آن جدايي نجويد و پيوند خويش را بـا فـره ايـزدي    سوي ديگر، بر اين فره
اعتقادات اسالمي شيعي فردوسي و جو فرهنگي و سياسي خاصي كـه در خراسـان قـرن     2.نگسلد

ي مـذهبي و شـجاعت و   مي شد تا فردوسي با دريافت و درك عقيدهنيز سبب چهارم وجود داشت
هايي كه در بزرگان آئين او وجود دارد،دفاع از حق و عـدالت و انصـاف و ارزش هـاي    سلحشوري

ي خويش بشناسد و شـجاعانه ارزش هـاي گذشـته و حـال     ي خود را وظيفهمذهبي و ملي جامعه
بـر ديـن و مـذهب     شـاهنامه در تـأثير   3.به زباني روشن و رسا بازگو كند شاهنامهملت خود را در 

فردوسي، بـه معنـي تمـام    «: بسنده مي كنيم مرحوم استاد محيط طباطباييايرانيان به اين سخن 
او نيـرو   يدين ما و مذهب ما و زبان ما همـه از شـاهنامه  ،افكار ما. كلمه، شاعر ملي كشور ماست

  .»مي گيرد
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   اعيـوم اجتمـرسآداب و  3-3
جشن ها و مراسم ويژه، لباس هاي ملي و نمادهاي مشتركي مانند پرچم، سرود ملي و بناها و 

ي همبسـتگي و نزديكـي ميـان    هاي ملي از عوامل مهم مليت به شمار مي روند و وسـيله حماسه
ا  ت  ي ران اي اجتمـاعي  ي وگ ن ره فآداب و رسوم كهن از   اري ي س د ب ن رچ ه .افراد ملت را فراهم مي كنند

  ن ازايبسياري   ،ال حن ااي ب است، ه ت رف رار گ ق  ه ان گ ي ب  اي ه گ ن ره ف  رض ع و ت  م اج ه ت  وش خ ت روز دس ام  ه ب
ترديد اثر سـترگ فردوسـي در ايـن    و بي  وده م ظ ن ف ود را ح خ  داوم و ت  ي وال ت  ان ن چ م ه و رسوم  آداب

تـرين مسـائل درونـي و بيرونـي     ترين تا كلـي از جزئي شاهنامه. زمينه نقش بسزايي داشته و دارد
رغـم تبـاين و تفـاوت شـرايط     هاي مختلف به تماشا مي گـذارد و علـي  ي ايراني را در دورهجامعه

مصائب طبيعي و رقابت ها  ،ماجتماعي و فرهنگي در جامعه اي كه بارها در معرض تهاج تاريخي،
مي  هاي اصحاب قدرت قرار داشته است،ها و خودخواهيهاي داخلي و خارجي و هوسرانيجنگو 

مايه هاي مثبت رفتاري و بارزترين خلقيات مردم ايران را در جغرافياي متنوع و جا بنتوان در همه
خردورزي، دادگـري، نـام و شـادي    درپنج اصل خداپرستي، تاريخ پرحادثه و فراز و نشيب اين ملت

  1.مشاهده كرد
و در   ت اســ  ده ورزي ن  ت ل ف غ  اي ه ت ك ن  چ ي از ه  ان ت اســ ب  ران ايفرهنــگ و تمــدن   دربــابفردوســي 

ــوم ن م ــرح  وان ت ي او م ي ه ظ ــالش ــ  ش ي پ  ان ي ران اي  ح ــ  و آداب  گ ن ره ف  اه دگ را از دي  الم از اس   وم و رس
  جشـن   ش داي ي پ  يگ ون گ از چ  ه د ك ده ي را م  ت رص ف  ن اي  ده ن وان خ  ه ب شاهنامهي مطالعه. كرد  ده اه ش م
ــ ب  اي ه ه ن ح ، صــ ش آت  دن د آم دي ا، پ ه ــ  اك خ  ه ب  ي گ ون گ ، چ و رزم  زم ب  وه ك اش   و آداب  ان ردگ م  ردن پ س

  دن ان رســ  ازات ج م  ه ، ب ان ت باســ  ان ي ران اي  ي وي اشــ زن  وم و رســ  م ز رســا  ن ي ن چ م ه  ان زم  آن  واري وگ ســ
  ش اي ي د، ن ن وگ ار، سـ  ك شـ   آداب  ون د و چ ن چ  ان اسـ  ن رشـ  ت و اخ  ان زرگ ا ب ب  ورت ش و م  ي زن ، راي اران ك اه ن گ
ـ ي ه  ه را ب  ه ام ن اه شـ ،  وادث ح  ه ون گ  ن اي  ردن اد ك ا ي ب  ي ردوس ف  م ي ك ح .د اب ي  ي اه آگ...و  ران اي ي وزه م  تئ

ــ ــ ن ش ــ ه رف ا غ ب  ي زرگ ب  ي اس ــ  درآورده  ون اگ ون گ  ايه   ارف ع م ال  ره داي  م شــ چ  ه ر او را ب اث  وان تي م.  ت اس
  2.ت س ري گ ن ايرانيان  وم و رس  و آداب  گ ن ره ف

جـا كـه   آن. ها گاهي نمود و گـاهي نمـاد هسـتند   و پهلوانان آن شاهنامههاي وقايع و داستان
ي وقايع روزمره، انديشه هاي عمومي و عملكردهاي شخصي و هدف ها ي محدود و دهندهنشان
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  ذهبـن و مـدي )3-2
ي يـك عامـل مهـم    گرچه مذهب در پاره اي از بخش هاي جهان اهميت خـود را بـه منزلـه   

همبستگي ملي از دست داده است، چـو بـه تنهـايي در ايجـاد فرهنـگ و آداب و رسـوم و سـنن        
بسياري از كشورها تأثير شگرف دارد، هنوز هم در بسياري از كشورهاي جهان عامل مهـم مليـت   
محسوب مي شود؛ مانند نقش مذهب كاتوليك در تشكيل جمهوري ايرلند و جمهـوري ليتـواني و   

، زمـين در ميـان شـاعران ايـران    1.ي مسلماني مانند پاكستاننيز نقش اسالم در ايجاد حكومت ها
جـاي   در جـاي  او. جايگـاهي خـاص دارد   بينـي در موضوع دين و جهـان  ابوالقاسم فردوسيحكيم 

خردمنـدي و   يو آن را نشـانه  كندميانسان را به خداپرستي دعوت » باستاني نامه«يا  شاهنامه
جاي جاي  ؛خداپرستي توحيدگرا است و از شرك سخت گريزانفردوسي. داند راه سعادت مي  يگانه

  ...به نا گفتن و گفتن يزدان يكي است: هي است واضح بر اين ادعاشاهنامه گوا
ورزي و گاه از دينهيچ) سرزمين اهورايي(بارها اين نكته به اثبات رسيده كه ايران  شاهنامهدر 

رو،ايراني همواره ره ايـزدي پيمـوده و اصـرار داشـته كسـي بـر       ازاين. خداپرستي خالي نبوده است
برخـوردار باشـد و از    )فـره   ( باشد كه از يك سو از الطاف ويژه يزدانيسرزمينش پادشاهي داشته 

مندي وفادار بماند و از آن جدايي نجويد و پيوند خويش را بـا فـره ايـزدي    سوي ديگر، بر اين فره
اعتقادات اسالمي شيعي فردوسي و جو فرهنگي و سياسي خاصي كـه در خراسـان قـرن     2.نگسلد

ي مـذهبي و شـجاعت و   مي شد تا فردوسي با دريافت و درك عقيدهنيز سبب چهارم وجود داشت
هايي كه در بزرگان آئين او وجود دارد،دفاع از حق و عـدالت و انصـاف و ارزش هـاي    سلحشوري

ي خويش بشناسد و شـجاعانه ارزش هـاي گذشـته و حـال     ي خود را وظيفهمذهبي و ملي جامعه
بـر ديـن و مـذهب     شـاهنامه در تـأثير   3.به زباني روشن و رسا بازگو كند شاهنامهملت خود را در 

فردوسي، بـه معنـي تمـام    «: بسنده مي كنيم مرحوم استاد محيط طباطباييايرانيان به اين سخن 
او نيـرو   يدين ما و مذهب ما و زبان ما همـه از شـاهنامه  ،افكار ما. كلمه، شاعر ملي كشور ماست

  .»مي گيرد
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   اعيـوم اجتمـرسآداب و  3-3
جشن ها و مراسم ويژه، لباس هاي ملي و نمادهاي مشتركي مانند پرچم، سرود ملي و بناها و 

ي همبسـتگي و نزديكـي ميـان    هاي ملي از عوامل مهم مليت به شمار مي روند و وسـيله حماسه
ا  ت  ي ران اي اجتمـاعي  ي وگ ن ره فآداب و رسوم كهن از   اري ي س د ب ن رچ ه .افراد ملت را فراهم مي كنند

  ن ازايبسياري   ،ال حن ااي ب است، ه ت رف رار گ ق  ه ان گ ي ب  اي ه گ ن ره ف  رض ع و ت  م اج ه ت  وش خ ت روز دس ام  ه ب
ترديد اثر سـترگ فردوسـي در ايـن    و بي  وده م ظ ن ف ود را ح خ  داوم و ت  ي وال ت  ان ن چ م ه و رسوم  آداب

تـرين مسـائل درونـي و بيرونـي     ترين تا كلـي از جزئي شاهنامه. زمينه نقش بسزايي داشته و دارد
رغـم تبـاين و تفـاوت شـرايط     هاي مختلف به تماشا مي گـذارد و علـي  ي ايراني را در دورهجامعه

مصائب طبيعي و رقابت ها  ،ماجتماعي و فرهنگي در جامعه اي كه بارها در معرض تهاج تاريخي،
مي  هاي اصحاب قدرت قرار داشته است،ها و خودخواهيهاي داخلي و خارجي و هوسرانيجنگو 

مايه هاي مثبت رفتاري و بارزترين خلقيات مردم ايران را در جغرافياي متنوع و جا بنتوان در همه
خردورزي، دادگـري، نـام و شـادي    درپنج اصل خداپرستي، تاريخ پرحادثه و فراز و نشيب اين ملت

  1.مشاهده كرد
و در   ت اســ  ده ورزي ن  ت ل ف غ  اي ه ت ك ن  چ ي از ه  ان ت اســ ب  ران ايفرهنــگ و تمــدن   دربــابفردوســي 

ــوم ن م ــرح  وان ت ي او م ي ه ظ ــالش ــ  ش ي پ  ان ي ران اي  ح ــ  و آداب  گ ن ره ف  اه دگ را از دي  الم از اس   وم و رس
  جشـن   ش داي ي پ  يگ ون گ از چ  ه د ك ده ي را م  ت رص ف  ن اي  ده ن وان خ  ه ب شاهنامهي مطالعه. كرد  ده اه ش م
ــ ب  اي ه ه ن ح ، صــ ش آت  دن د آم دي ا، پ ه ــ  اك خ  ه ب  ي گ ون گ ، چ و رزم  زم ب  وه ك اش   و آداب  ان ردگ م  ردن پ س

  دن ان رســ  ازات ج م  ه ، ب ان ت باســ  ان ي ران اي  ي وي اشــ زن  وم و رســ  م ز رســا  ن ي ن چ م ه  ان زم  آن  واري وگ ســ
  ش اي ي د، ن ن وگ ار، سـ  ك شـ   آداب  ون د و چ ن چ  ان اسـ  ن رشـ  ت و اخ  ان زرگ ا ب ب  ورت ش و م  ي زن ، راي اران ك اه ن گ
ـ ي ه  ه را ب  ه ام ن اه شـ ،  وادث ح  ه ون گ  ن اي  ردن اد ك ا ي ب  ي ردوس ف  م ي ك ح .د اب ي  ي اه آگ...و  ران اي ي وزه م  تئ

ــ ــ ن ش ــ ه رف ا غ ب  ي زرگ ب  ي اس ــ  درآورده  ون اگ ون گ  ايه   ارف ع م ال  ره داي  م شــ چ  ه ر او را ب اث  وان تي م.  ت اس
  2.ت س ري گ ن ايرانيان  وم و رس  و آداب  گ ن ره ف

جـا كـه   آن. ها گاهي نمود و گـاهي نمـاد هسـتند   و پهلوانان آن شاهنامههاي وقايع و داستان
ي وقايع روزمره، انديشه هاي عمومي و عملكردهاي شخصي و هدف ها ي محدود و دهندهنشان

                                                 
  .37همان، ص 1
  .1383نامه كارشناسي ارشد، رشته زبان و ادبيات فارسي، پايان » رسوم در شاهنامهبررسي آداب و «مژده سپنچي 2
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فنديار به وقتي سهراب متولد مي شود، رستم به بزم مي نشيند، اس. اند،نمود به شمار مي آيندجزئي
بند مي افتد و بيژن به دام عشق منيژه گرفتار مي آيد، ما با نمـود هـاي حيـات معمـول سـروكار      

جا كه واقعه يا قهرمان به عنوان نماينده يك تفكر ابـدي وذهنيتـي پايـدار و عمـومي     داريم،اما آن
شه ها و هـدف  ها، انديعمل مي كند، ديگر نمود نيست و به نماد تبديل مي شود؛ نمادي از آرمان

  1.هاي ملت خويش
  

  ركـرزمين مشتـس 3-4
مردمي كه در . وجود سرزمين مشترك از عوامل مهم همبستگي ميان افراد محسوب مي شود

تـدريج همبسـتگي    يك سرزمين زندگي مي كنند، خواه ناخواه با يكديگر تماس ايجاد كـرده، بـه  
پس درست است اگر بگوييم سرحدات سياسي در طي زمان باعث . زباني و فرهنگي پيدا مي كنند

اند كه نيازهاي هويتي انسـان را  ترين عوامليمكان و فضا مهم 2.به وجود آمدن ملت ها مي شوند
بـه حسـاب   محيط جغرافيايي تبلور فيزيكي، عيني، ملموس و مشهود هويت ملي . تامين مي كنند

عنصر سرزمين كه با اقتصاد و سياست پيوند نزديك دارد،واحد بقا را براي شخص معلـوم  . مي آيد
به اين معني كه تنها با وجود آن سرزمين مشخص، رسيدن به اهداف و رفـع نيازهـايش   .مي دارد 

ند از طرفي، مؤلفه هاي هويت ملي الزم است در يك بستر مكاني شكل بگير 3.متصور خواهد بود
توان سـرزمين مشـترك ناميـد    اين بستر را مي.گرايي ملي بينجامندتا درنهايت بتوانند به ايجاد هم

اكثر انديشمندان وجود يك .سازي و تداوم بخشيدن به هويت ملي را بر عهده داردكه نقش هويت
سرزمين مشترك را عامل همبستگي ميان افراد يـك ملـت ميداننـد، زيـرا مردمـي كـه در يـك        

ين زندگي مي كنند خواه ناخواه با يكديگر همبستگي فرهنگـي و تـاريخي پيـدا مـي كننـد،      سرزم
بنابراين، هيچ مردمي  بدون بدون انتساب به سرزميني خـاص،نمي تواننـد يـك ملـت محسـوب      

   4.شوند

                                                 
  .359منصور رستگار فسايي، ص 1
  .129دره ميرحيدره، ص 2
  .228، ص)1381نشر ني،:تهران( محمدي، جهاني شدن فرهنگ و هويتاحمد گل 3
پژوهشكده مطالعات راهبردي، : تهران( ضا خواجه سرورها در سياست، ترجمه غالمرها و توالي، بحرانلوسين پاي و ديگران 4

  .172 – 174، ص)1380
١٣ 

 

ي مي توان دريافت كه فردوسي عاشق و دلـداده  شاهنامهبا اندكي تأمل و انديشه در آفرينش 
ايران دوستي بيشترين نمود. اين سخن را مي توان در بيت بيت اين اثر سترگ يافتايران است و 

جا كه دشمني قصد حمله به ايـران را دارد فردوسـي   فردوسي در دفاع از وطن آشكار مي شود، آن
پايداري سرزميني به نام . كندرستم را مي آفريند تا به حفظ مرز و بوم خود از چنگ بيگانگان قيام

ي ا وجود همه گرفتاري ها، مشكالت و جنگ ها به عنوان يك كشـور، بـا يـك محـدوده    ايران ب
ي اين مطلب اسـت كـه ميـان ايـن سـرزمين و سـاكنانش       دهندهتمدني مشخص در تاريخ نشان

روسـت كـه در بسـياري از داسـتان هـاي      ازايـن . پيوندي ناگسستني و غير قابل خلل وجـود دارد 
. ق و محبت نسبت به ايران،جان ارزيدني و قابل سنجش نيسـت در ترازوي عشمي بينيم شاهنامه

ي سـرزمين را از  حتي ارج و ارزش پهلوانان نيز به دليل پاسداري آنان از ايران است و  اگر مسئله
از نظـر   1.فشاني نخواهد بـود ابيات شاهنامه حذف كنيم، نيازي به اين همه از خودگذشتگي و جان

.  استعيار با عوامل تباهي و تجاوز ملت ايران در گرو پيكاري تمامآزادي و رشد و ترقي فردوسي 
دوستي و دفاع از سرزمين را در دل و جان هر ايرانـي  فردوسي با سرودن اشعار حماسي روح وطن

به عقيده وي، سرزمين ايران جايگاه دليرمردان و صـاحبان خـرد اسـت و    .جاري و ساري مي سازد
  :تبديل شود حيف است  به جوالنگاه شغاالن

  
  ران شودـان و شيـام پلنگـكن  ويران شود كه غ است ايرانـدري
  ديـاران بـريـه شهـنشستنگ  ديـواران بـسه جاي جنگيـهم

  
  ركـاريخ مشتـت 3-5

مردمي كه داراي تاريخ مدون و طوالني هستند و فراز و نشيب هـاي تـاريخي را پشـت سـر     
كه بايد يك ملت بماننـد  بهره مي گيرند و خود را در ايناز يك عامل مهم همبستگي  گذاشته اند،

ايرانيان،چيني ها و مصري ها از جمله مللي اند كه به . محق مي شمارند و حكومت تشكيل دهند،
ي يـك  از اين عامل به منزلـه .ها وجود نداردعلت قدمت تاريخي هيچ شبهه اي در ملت بودن آن

ررويي با مشكالت استفاده كرد و وحـدت ملـي راتقويـت    قدرت بالقوه ملي مي توان در هنگام رود
هويت ايراني از هزاره هاي پيش از ميالد تبلور پيدا كرده و با ورود آريايي هـا بـه ايـران و     2.نمود

                                                 
  .8فر، صاصغر ميرباقريسيدعلي 1
  .129دره ميرحيدر، ص 2
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فنديار به وقتي سهراب متولد مي شود، رستم به بزم مي نشيند، اس. اند،نمود به شمار مي آيندجزئي
بند مي افتد و بيژن به دام عشق منيژه گرفتار مي آيد، ما با نمـود هـاي حيـات معمـول سـروكار      

جا كه واقعه يا قهرمان به عنوان نماينده يك تفكر ابـدي وذهنيتـي پايـدار و عمـومي     داريم،اما آن
شه ها و هـدف  ها، انديعمل مي كند، ديگر نمود نيست و به نماد تبديل مي شود؛ نمادي از آرمان

  1.هاي ملت خويش
  

  ركـرزمين مشتـس 3-4
مردمي كه در . وجود سرزمين مشترك از عوامل مهم همبستگي ميان افراد محسوب مي شود

تـدريج همبسـتگي    يك سرزمين زندگي مي كنند، خواه ناخواه با يكديگر تماس ايجاد كـرده، بـه  
پس درست است اگر بگوييم سرحدات سياسي در طي زمان باعث . زباني و فرهنگي پيدا مي كنند

اند كه نيازهاي هويتي انسـان را  ترين عوامليمكان و فضا مهم 2.به وجود آمدن ملت ها مي شوند
بـه حسـاب   محيط جغرافيايي تبلور فيزيكي، عيني، ملموس و مشهود هويت ملي . تامين مي كنند

عنصر سرزمين كه با اقتصاد و سياست پيوند نزديك دارد،واحد بقا را براي شخص معلـوم  . مي آيد
به اين معني كه تنها با وجود آن سرزمين مشخص، رسيدن به اهداف و رفـع نيازهـايش   .مي دارد 

ند از طرفي، مؤلفه هاي هويت ملي الزم است در يك بستر مكاني شكل بگير 3.متصور خواهد بود
توان سـرزمين مشـترك ناميـد    اين بستر را مي.گرايي ملي بينجامندتا درنهايت بتوانند به ايجاد هم

اكثر انديشمندان وجود يك .سازي و تداوم بخشيدن به هويت ملي را بر عهده داردكه نقش هويت
سرزمين مشترك را عامل همبستگي ميان افراد يـك ملـت ميداننـد، زيـرا مردمـي كـه در يـك        

ين زندگي مي كنند خواه ناخواه با يكديگر همبستگي فرهنگـي و تـاريخي پيـدا مـي كننـد،      سرزم
بنابراين، هيچ مردمي  بدون بدون انتساب به سرزميني خـاص،نمي تواننـد يـك ملـت محسـوب      

   4.شوند

                                                 
  .359منصور رستگار فسايي، ص 1
  .129دره ميرحيدره، ص 2
  .228، ص)1381نشر ني،:تهران( محمدي، جهاني شدن فرهنگ و هويتاحمد گل 3
پژوهشكده مطالعات راهبردي، : تهران( ضا خواجه سرورها در سياست، ترجمه غالمرها و توالي، بحرانلوسين پاي و ديگران 4

  .172 – 174، ص)1380
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ي مي توان دريافت كه فردوسي عاشق و دلـداده  شاهنامهبا اندكي تأمل و انديشه در آفرينش 
ايران دوستي بيشترين نمود. اين سخن را مي توان در بيت بيت اين اثر سترگ يافتايران است و 

جا كه دشمني قصد حمله به ايـران را دارد فردوسـي   فردوسي در دفاع از وطن آشكار مي شود، آن
پايداري سرزميني به نام . كندرستم را مي آفريند تا به حفظ مرز و بوم خود از چنگ بيگانگان قيام

ي ا وجود همه گرفتاري ها، مشكالت و جنگ ها به عنوان يك كشـور، بـا يـك محـدوده    ايران ب
ي اين مطلب اسـت كـه ميـان ايـن سـرزمين و سـاكنانش       دهندهتمدني مشخص در تاريخ نشان

روسـت كـه در بسـياري از داسـتان هـاي      ازايـن . پيوندي ناگسستني و غير قابل خلل وجـود دارد 
. ق و محبت نسبت به ايران،جان ارزيدني و قابل سنجش نيسـت در ترازوي عشمي بينيم شاهنامه

ي سـرزمين را از  حتي ارج و ارزش پهلوانان نيز به دليل پاسداري آنان از ايران است و  اگر مسئله
از نظـر   1.فشاني نخواهد بـود ابيات شاهنامه حذف كنيم، نيازي به اين همه از خودگذشتگي و جان

.  استعيار با عوامل تباهي و تجاوز ملت ايران در گرو پيكاري تمامآزادي و رشد و ترقي فردوسي 
دوستي و دفاع از سرزمين را در دل و جان هر ايرانـي  فردوسي با سرودن اشعار حماسي روح وطن

به عقيده وي، سرزمين ايران جايگاه دليرمردان و صـاحبان خـرد اسـت و    .جاري و ساري مي سازد
  :تبديل شود حيف است  به جوالنگاه شغاالن

  
  ران شودـان و شيـام پلنگـكن  ويران شود كه غ است ايرانـدري
  ديـاران بـريـه شهـنشستنگ  ديـواران بـسه جاي جنگيـهم

  
  ركـاريخ مشتـت 3-5

مردمي كه داراي تاريخ مدون و طوالني هستند و فراز و نشيب هـاي تـاريخي را پشـت سـر     
كه بايد يك ملت بماننـد  بهره مي گيرند و خود را در ايناز يك عامل مهم همبستگي  گذاشته اند،

ايرانيان،چيني ها و مصري ها از جمله مللي اند كه به . محق مي شمارند و حكومت تشكيل دهند،
ي يـك  از اين عامل به منزلـه .ها وجود نداردعلت قدمت تاريخي هيچ شبهه اي در ملت بودن آن

ررويي با مشكالت استفاده كرد و وحـدت ملـي راتقويـت    قدرت بالقوه ملي مي توان در هنگام رود
هويت ايراني از هزاره هاي پيش از ميالد تبلور پيدا كرده و با ورود آريايي هـا بـه ايـران و     2.نمود

                                                 
  .8فر، صاصغر ميرباقريسيدعلي 1
  .129دره ميرحيدر، ص 2
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اشكاني و ساسـاني، شـكل منسـجم گرفتـه و تـا       هخامنشي، تشكيل سلسله هاي آريايي، مادي،
فردوسي مي كوشد تا هويت ايرانـي را از  . يافته استي معاصر برخي از مؤلفه هاي آن تداوم دوره

ها اعماق تمدن،تاريخ و رفتار ايرانيان استخراج كند و آن را در برخورد با ديگر فرهنگ ها و مدنيت
ي نقد بكشد و همين ديد دقيق و خردمندانه سبب مي شود تا نـه تنهـا خواننـده در مسـير     به بوته
ي آن توفيق يابـد،  ايراني و شناخت معيارهاي متمايزكننده ، به كشف هويتشاهنامههاي  داستان

غير ايرانياني چون تورانيان، چينيان، هنديان، تركان، روميان و تازيان و اقوام ديگـر را   بلكه هويت
   1.بشناسد

ي تـاريخي و احسـاس تعلـق    بعد تاريخي هويت را مي توان آگاهي و دانش نسبت به پيشينه
نسـبت بـه   ترين آن وجود احساسات و عواطف مثبت و منفيمهم. انستخاطر و دلبستگي به آن د

حوادث،وقايع و شخصيت هاي مثبت و منفي است كه نتيجه اش برخورد مثبت و افتخارآميز با آن 
يا موفق دانستن فعاليت ها و اقدامات شخصيت هاي مـؤثر و مثبـت در تـاريخ كشـور و احسـاس      

فردوسي ايراني را آزاد و آزاده و ايران را مهـد   2.شدن است غرور يا ناراحتي و سرافكندگي و تحقير
صفت آزاده بـه معنـي ايرانـي در     شاهنامهبه همين جهت در جاي جاي . آزادي و آزادگي مي داند

كنار ترك و توراني و رومي يا عناصر غير ايراني قرار مي گيرد و آزادگي افق اصلي شناخت ارزش 
 ينامـه ملـت ايـران در پيكـار سرنوشـت در دو جبهـه       رزم نامهشاه  3.هاي ايراني قرار مي گيرد
برون و درون براي ماندن و باليدن در برابر انـواع سـختيها و    يعرصه سياست و فرهنگ و در دو

كيخسرو با افراسـياب و   از جنگ تهمورث با ديوان، فريدون با ضحاك، ؛تجاوزهاست دشمني ها و
 همچون بوذرجمهر(وز موبدان ايراني ستاچالش علمي و انديشهرستم و اسفنديار بگيريد  انخهفت
 سري هـا و خودكـامگي هـاي   رستم به خشك يكوبنده با دانايان هند و روم و تا پرخاش ) حكيم

هـم   دارد و) البته اجنبي زورگو و متجـاوز (ضد اجنبي  يمايهاين كتاب سترگ هم جان .كيكاوس
تـاريخ،   ويـژه در برهـه هـاي طوفـاني    هب ،شاهنامهواندن اين است كه خ. ضد استبدادي يمايهبن

تقويـت مـي    جويان خارجي و خودكامگـان داخلـي   همواره روح جهاد و مقاومت را در برابر سلطه
   4.كرده است
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  ركـژاد مشتـن  6 -3
 .و قوميت مشترك بوده اسـت  خصوص در گذشته، عامل نژادييكي ديگر از عوامل مليت، به

هاي قوم و نژاد به عنوان يك اثر فراقومي، به بهترين وجه به معرفي خصلت ها و ويژگي شاهنامه
سرود شادماني قوم دالوري است كه در سراسر تاريخ خود جز رنج و  شاهنامه. ايراني پرداخته است

اما اين سرنوشت را نه با ناله و مويه كه با شادي برخاسـته   پيكار هميشگي بهره اي نداشته است،
كه هويت ايراني و فرهنگ ايراني را هدف  با وجود تهديداهايي .ز روان هاي پرمايه پذيرفته استا

گري با او يك متن قومي را به دور از افراطي .فردوسي هيچگاه از اعتدال خارج نشد قرار داده بود،
هـاي  در تحقير ملـت   شاهنامههويت ايراني در . ژرفنايي حكمي به يك متن فراقومي تبديل كرد

ديگر نيست كه رنگ و جال مي يابد،  بلكه خود بر بنيادهاي فكري و معنوي و اخالقي نيرومندي 
انگيزي چون گرايي ايرانيان در طول تاريخ هيچگاه به نژادپرستي نفرترو،مليازهمين .استوار است

  1.نازيسيم و فاشيسم در قرن بيستم مبدل نشد
هاي قومي افراطي متمـايز مـي كنـد، پـرداختن بـه       را از متن شاهنامهدرواقع، آن چيزي كه 

و رهبريـت در  شجاعت، رشادت، درستي، پاكي پهلواني مضامين جاودانه بسياري همچون ستايش 
سازي نخست در مورد قوم ايراني صـورت مـي   اگرچه اين هويت .كنار مضامين قومي و ملي است

به هويـت انسـاني نيـز تـأثير مهمـي       دهيگيرد، اما اين اثر با مضامين عميق و بلند خود در شكل
فردوسي يك رسالت ملـي دارد و  ، دكتر خالقي مطلقشناس برجسته به قول شاهنامه .داشته است

رسالت ملي او در شناساندن تاريخ و فرهنـگ ايرانـي و رواج زبـان فارسـي و     . يك رسالت جهاني
هـايي در   او داسـتان . استماعيچه فردي و چه اجت ،ق نيك بشري رسالت جهاني او در تبليغ اخال

قـي   يـك اخـال  فردوسـي . مردم جهـان اسـت   يق بشري سروده كه موردپسند همه توجه به اخال
كند كه براي همه مـردم جهـان قابـل     اجتماعي و فرهنگي را نسبت به دوست و دشمن تبليغ مي

  .احترام است
خودخـواهي و  ي از سـويي امـري خصوصـي اسـت و مربـوط بـه آن غريـزه        شاهنامهاهميت 

زاد و ناشي از عالقه و عشقي است كه به ثابت كردن اصـل قـديم و نسـب    پسندي آدميخويشتن
، دارا، زردشت، شـاپور و انوشـيروان و   همه ماكه خويشتن را اوالدكيخسرو .جليل از براي خود دارد

ي فضل ورهرستم و اسفنديار و گيو و گودرز و گشتاسب مي دانيم و شاهنامه فردوسي را داستان د
                                                 

  .75، 1375، 8نامه فرهنگستان، ش» شاهنامههويت ايراني در «ابوالفضل خطيبي 1



آمـایش و تـوسعه پایـدار 53
43

١۴ 
 

اشكاني و ساسـاني، شـكل منسـجم گرفتـه و تـا       هخامنشي، تشكيل سلسله هاي آريايي، مادي،
فردوسي مي كوشد تا هويت ايرانـي را از  . يافته استي معاصر برخي از مؤلفه هاي آن تداوم دوره

ها اعماق تمدن،تاريخ و رفتار ايرانيان استخراج كند و آن را در برخورد با ديگر فرهنگ ها و مدنيت
ي نقد بكشد و همين ديد دقيق و خردمندانه سبب مي شود تا نـه تنهـا خواننـده در مسـير     به بوته
ي آن توفيق يابـد،  ايراني و شناخت معيارهاي متمايزكننده ، به كشف هويتشاهنامههاي  داستان

غير ايرانياني چون تورانيان، چينيان، هنديان، تركان، روميان و تازيان و اقوام ديگـر را   بلكه هويت
   1.بشناسد

ي تـاريخي و احسـاس تعلـق    بعد تاريخي هويت را مي توان آگاهي و دانش نسبت به پيشينه
نسـبت بـه   ترين آن وجود احساسات و عواطف مثبت و منفيمهم. انستخاطر و دلبستگي به آن د

حوادث،وقايع و شخصيت هاي مثبت و منفي است كه نتيجه اش برخورد مثبت و افتخارآميز با آن 
يا موفق دانستن فعاليت ها و اقدامات شخصيت هاي مـؤثر و مثبـت در تـاريخ كشـور و احسـاس      

فردوسي ايراني را آزاد و آزاده و ايران را مهـد   2.شدن است غرور يا ناراحتي و سرافكندگي و تحقير
صفت آزاده بـه معنـي ايرانـي در     شاهنامهبه همين جهت در جاي جاي . آزادي و آزادگي مي داند

كنار ترك و توراني و رومي يا عناصر غير ايراني قرار مي گيرد و آزادگي افق اصلي شناخت ارزش 
 ينامـه ملـت ايـران در پيكـار سرنوشـت در دو جبهـه       رزم نامهشاه  3.هاي ايراني قرار مي گيرد
برون و درون براي ماندن و باليدن در برابر انـواع سـختيها و    يعرصه سياست و فرهنگ و در دو

كيخسرو با افراسـياب و   از جنگ تهمورث با ديوان، فريدون با ضحاك، ؛تجاوزهاست دشمني ها و
 همچون بوذرجمهر(وز موبدان ايراني ستاچالش علمي و انديشهرستم و اسفنديار بگيريد  انخهفت
 سري هـا و خودكـامگي هـاي   رستم به خشك يكوبنده با دانايان هند و روم و تا پرخاش ) حكيم

هـم   دارد و) البته اجنبي زورگو و متجـاوز (ضد اجنبي  يمايهاين كتاب سترگ هم جان .كيكاوس
تـاريخ،   ويـژه در برهـه هـاي طوفـاني    هب ،شاهنامهواندن اين است كه خ. ضد استبدادي يمايهبن

تقويـت مـي    جويان خارجي و خودكامگـان داخلـي   همواره روح جهاد و مقاومت را در برابر سلطه
   4.كرده است

                                                 
  .17منصور رستگارفسايي، ص 1
  .15سيدرحيم ابوالحسني، ص 2
  .24منصور رستگارفسايي، ص 3
  .3سيدرحيم ابوالحسني، ص 4

١۵ 
 

  ركـژاد مشتـن  6 -3
 .و قوميت مشترك بوده اسـت  خصوص در گذشته، عامل نژادييكي ديگر از عوامل مليت، به

هاي قوم و نژاد به عنوان يك اثر فراقومي، به بهترين وجه به معرفي خصلت ها و ويژگي شاهنامه
سرود شادماني قوم دالوري است كه در سراسر تاريخ خود جز رنج و  شاهنامه. ايراني پرداخته است

اما اين سرنوشت را نه با ناله و مويه كه با شادي برخاسـته   پيكار هميشگي بهره اي نداشته است،
كه هويت ايراني و فرهنگ ايراني را هدف  با وجود تهديداهايي .ز روان هاي پرمايه پذيرفته استا

گري با او يك متن قومي را به دور از افراطي .فردوسي هيچگاه از اعتدال خارج نشد قرار داده بود،
هـاي  در تحقير ملـت   شاهنامههويت ايراني در . ژرفنايي حكمي به يك متن فراقومي تبديل كرد

ديگر نيست كه رنگ و جال مي يابد،  بلكه خود بر بنيادهاي فكري و معنوي و اخالقي نيرومندي 
انگيزي چون گرايي ايرانيان در طول تاريخ هيچگاه به نژادپرستي نفرترو،مليازهمين .استوار است

  1.نازيسيم و فاشيسم در قرن بيستم مبدل نشد
هاي قومي افراطي متمـايز مـي كنـد، پـرداختن بـه       را از متن شاهنامهدرواقع، آن چيزي كه 

و رهبريـت در  شجاعت، رشادت، درستي، پاكي پهلواني مضامين جاودانه بسياري همچون ستايش 
سازي نخست در مورد قوم ايراني صـورت مـي   اگرچه اين هويت .كنار مضامين قومي و ملي است

به هويـت انسـاني نيـز تـأثير مهمـي       دهيگيرد، اما اين اثر با مضامين عميق و بلند خود در شكل
فردوسي يك رسالت ملـي دارد و  ، دكتر خالقي مطلقشناس برجسته به قول شاهنامه .داشته است

رسالت ملي او در شناساندن تاريخ و فرهنـگ ايرانـي و رواج زبـان فارسـي و     . يك رسالت جهاني
هـايي در   او داسـتان . استماعيچه فردي و چه اجت ،ق نيك بشري رسالت جهاني او در تبليغ اخال

قـي   يـك اخـال  فردوسـي . مردم جهـان اسـت   يق بشري سروده كه موردپسند همه توجه به اخال
كند كه براي همه مـردم جهـان قابـل     اجتماعي و فرهنگي را نسبت به دوست و دشمن تبليغ مي

  .احترام است
خودخـواهي و  ي از سـويي امـري خصوصـي اسـت و مربـوط بـه آن غريـزه        شاهنامهاهميت 

زاد و ناشي از عالقه و عشقي است كه به ثابت كردن اصـل قـديم و نسـب    پسندي آدميخويشتن
، دارا، زردشت، شـاپور و انوشـيروان و   همه ماكه خويشتن را اوالدكيخسرو .جليل از براي خود دارد

ي فضل ورهرستم و اسفنديار و گيو و گودرز و گشتاسب مي دانيم و شاهنامه فردوسي را داستان د
                                                 

  .75، 1375، 8نامه فرهنگستان، ش» شاهنامههويت ايراني در «ابوالفضل خطيبي 1

نقش فـردوسي تـوسي در تقـویت و بازتولید هـویت ایـراني



44  پژوهشنـامه خراسان بزرگ

١۶ 
 

اولئـك  «:و بزرگواري و ساالري اجداد خود مي شماريم، با شاعر عرب همزبان شـده مـي گـوييم   
   1.»آبائي فجعئني بمثلهم

  
  ر زبانـران بـد زايـن رانـكو سخ  ره نيستـهيچ شه را در جهان آن زه

  انـر ژيـوشيد با شيـوان كـد تـب  تـس هـر آراستــا به شيــرغزار مـم
  
  ريـگي هـنتيج -4

هويت ملي عبارت است از مجموعه خصايص و ارزش هاي مشترك يك ملـت مسـتقل كـه    
. ها با يكديگر احساس تعلق مـي كننـد  ي آنها خودآگاهي يافته، به واسطهافراد ملت نسبت به آن

سـرزمين، تـاريخ،   فرهنگ و زبان، . و مؤلفه هاي مختلفي تشكيل شده استعناصر هويت ملي از 
-ترين عناصر و   مؤلفهارزش ها و اعتقادات،  مهم آداب و مناسك، نماد ها و اساطير،دين و آئين، 

ي هسته و ستون اصلي هويت ملي به منزله. هاي هويت ملي مردم يك كشور محسوب مي شوند
-دهندهساختار سياسي يا كشور محسوب مي شود و هر چه ملتي از نظر مؤلفه ها و عناصر تشكيل

از سـوي  . د، آن ملت و كشور از استحكام و پايداري بيشتري برخوردار استي هويت غني تر باش
ديگر، حفظ اين عناصر و انتقال اين مؤلفه هاي عمدتا تاريخي به نسـل هـاي بعـدي بـه منظـور      

هاي مهم انتقال يكي از راه. رودشمار ميتقويت و بازتوليد و استمرار هويت ملي بسيار ضروري به 
هاي بعدي آثار مكتوب است و در بين آثار فـاخر ايرانـي،   ساز به نسلهويت تمدنيميراث فرهنگي

فرهنگي هويت ايراني يك اسـتثنا محسـوب    فردوسي از منظر وجود مؤلفه هاي تاريخي شاهنامه
رواست كه پس از فردوسي ،هويت ايراني نه در بستر حكومتي يكپارچه به لحاظ ازهمين. مي شود

را چـون   شاهنامهستري فرهنگي ،ادبي و هنري استمرار يافت و ايرانيان سياسي و ديني، بلكه در ب
  .شناسنامه ملي خود حفظ نمودند

پاسداشت حفظ سرزمين، و تثبيت هويت ملـي  فردوسي با درك شرايط وخواست زمان و براي 
برانگيـز پـدران و   ي سـازنده و سـتايش  زبانانش، عظمت و شكوه ديرينه و كارنامههمميهنان و هم

ي باستاني را از روي منابع و سرچشمه هاي تاريخي و استوار بر اسـناد و روايـات   ياكان اين خطهن
موبدان و دهقانان به نظم آورد و به عنوان بهترين وسيله و عامل تشـكيل يـك ملـت نيرومنـد و     
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پشـتوانه و ضـامن    شـاهنامه باكـار شـگرف و بـزرگ سـرودن      فردوسي. پرتوان تقديم جامعه كرد
پارچگي فرهنگ و تاريخ ايران گرديده و امروز ايرانيان را با ديروزشان پيونـد داده  و يك پيوستگي
-اگر او در يكي از دشـوارترين و باريـك   .گردانيده است ي نياكانشان را اكنوني و روزآمدو گذشته

سـرود،  نمـي  را شاهنامهدم ادب پارسي سر بر نمي آورد و ترين برهه هاي تاريخ ايران و در سپيده
ايرانيان نمي توانستند چيستي و هستي نهادين و تـاريخي و فرهنگـي و مـنش خـويش را پـاس      

سنگ و تاريخ شـكوهمند  سر برافرازند و بر فرهنگ گرانبدارند و در روزگاران پسين، چونان ايراني
نيـاز  خود بنازند در كنار و در دسترس خويشتن بيابند و درنهاد و نهانشـان بيازماينـد و هـر زمـان     

بر  .هاي رواني و اجتماعي بهره مند و برخوردار آيندداشته باشند از آن چونان كانون و كان كارمايه
-ي آنشالوده شاهنامهداوري و ديدي بيهوده و برگزاف نخواهد بود اگر بر آن باشيم كه  اين پايه،

  1.چه آن را ناخودآگاهي تباري ايراني مي ناميم، را ريخته است
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اولئـك  «:و بزرگواري و ساالري اجداد خود مي شماريم، با شاعر عرب همزبان شـده مـي گـوييم   
   1.»آبائي فجعئني بمثلهم

  
  ر زبانـران بـد زايـن رانـكو سخ  ره نيستـهيچ شه را در جهان آن زه

  انـر ژيـوشيد با شيـوان كـد تـب  تـس هـر آراستــا به شيــرغزار مـم
  
  ريـگي هـنتيج -4

هويت ملي عبارت است از مجموعه خصايص و ارزش هاي مشترك يك ملـت مسـتقل كـه    
. ها با يكديگر احساس تعلق مـي كننـد  ي آنها خودآگاهي يافته، به واسطهافراد ملت نسبت به آن

سـرزمين، تـاريخ،   فرهنگ و زبان، . و مؤلفه هاي مختلفي تشكيل شده استعناصر هويت ملي از 
-ترين عناصر و   مؤلفهارزش ها و اعتقادات،  مهم آداب و مناسك، نماد ها و اساطير،دين و آئين، 

ي هسته و ستون اصلي هويت ملي به منزله. هاي هويت ملي مردم يك كشور محسوب مي شوند
-دهندهساختار سياسي يا كشور محسوب مي شود و هر چه ملتي از نظر مؤلفه ها و عناصر تشكيل

از سـوي  . د، آن ملت و كشور از استحكام و پايداري بيشتري برخوردار استي هويت غني تر باش
ديگر، حفظ اين عناصر و انتقال اين مؤلفه هاي عمدتا تاريخي به نسـل هـاي بعـدي بـه منظـور      

هاي مهم انتقال يكي از راه. رودشمار ميتقويت و بازتوليد و استمرار هويت ملي بسيار ضروري به 
هاي بعدي آثار مكتوب است و در بين آثار فـاخر ايرانـي،   ساز به نسلهويت تمدنيميراث فرهنگي

فرهنگي هويت ايراني يك اسـتثنا محسـوب    فردوسي از منظر وجود مؤلفه هاي تاريخي شاهنامه
رواست كه پس از فردوسي ،هويت ايراني نه در بستر حكومتي يكپارچه به لحاظ ازهمين. مي شود

را چـون   شاهنامهستري فرهنگي ،ادبي و هنري استمرار يافت و ايرانيان سياسي و ديني، بلكه در ب
  .شناسنامه ملي خود حفظ نمودند

پاسداشت حفظ سرزمين، و تثبيت هويت ملـي  فردوسي با درك شرايط وخواست زمان و براي 
برانگيـز پـدران و   ي سـازنده و سـتايش  زبانانش، عظمت و شكوه ديرينه و كارنامههمميهنان و هم

ي باستاني را از روي منابع و سرچشمه هاي تاريخي و استوار بر اسـناد و روايـات   ياكان اين خطهن
موبدان و دهقانان به نظم آورد و به عنوان بهترين وسيله و عامل تشـكيل يـك ملـت نيرومنـد و     
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پشـتوانه و ضـامن    شـاهنامه باكـار شـگرف و بـزرگ سـرودن      فردوسي. پرتوان تقديم جامعه كرد
پارچگي فرهنگ و تاريخ ايران گرديده و امروز ايرانيان را با ديروزشان پيونـد داده  و يك پيوستگي
-اگر او در يكي از دشـوارترين و باريـك   .گردانيده است ي نياكانشان را اكنوني و روزآمدو گذشته

سـرود،  نمـي  را شاهنامهدم ادب پارسي سر بر نمي آورد و ترين برهه هاي تاريخ ايران و در سپيده
ايرانيان نمي توانستند چيستي و هستي نهادين و تـاريخي و فرهنگـي و مـنش خـويش را پـاس      

سنگ و تاريخ شـكوهمند  سر برافرازند و بر فرهنگ گرانبدارند و در روزگاران پسين، چونان ايراني
نيـاز  خود بنازند در كنار و در دسترس خويشتن بيابند و درنهاد و نهانشـان بيازماينـد و هـر زمـان     

بر  .هاي رواني و اجتماعي بهره مند و برخوردار آيندداشته باشند از آن چونان كانون و كان كارمايه
-ي آنشالوده شاهنامهداوري و ديدي بيهوده و برگزاف نخواهد بود اگر بر آن باشيم كه  اين پايه،

  1.چه آن را ناخودآگاهي تباري ايراني مي ناميم، را ريخته است
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  دهــچكي
هـاي متمـادي تـا فروپاشـي اتحـاد      تاريخ اسالم در خراسان بزرگ و تحوالت آن در طول قـرن 

از فروپاشي اتحـاد جمـاهير    .و مورد بحث بوده است همواره يكي از مسائل حساسجماهير شوروي، 
م وتأســيس پــنج جمهــوري قزاقســتان، قيرقيزســتان، تاجيكســتان، تركمنســتان و 1991شــوروي در

ي ناگهـاني اتحـاد جمـاهير و متعاقـب آن     تجزيه. ازبكستان در آسياي مركزي چندين سال مي گذرد
اي مـوارد،  گرايانه، و در پارهاي احساسات ملياستقالل ناخواسته دولت هاي آسياي مركزي باعث احي

اين عامل باعث شـده تـا   . خالفت گرديدكه پيشتر در خراسان بزرگ رواج داشت تمايل به بازتأسيس
گرا در آسياي مركزي به بازيگران مهمي در تحوالت سياسي اجتماعي ايـن منطقـه   گروه هاي اسالم

ه آيا گرايش به اسالم و احياي انديشه هاي اسالمي كه پيش مي آيد اين است ك سؤالي. تبديل شوند
در آسياي مركزي آن قدر مهم و تأثيرگذار است كه همچون گذشته منجر به استقرار خالفت در ايـن  

اين مقاله در پاسخ به پرسش باال به تحليل و موشكافي هرگونه ارتبـاط  بـالقوه ميـان    منطقه گردد؟ 
  .مركزي مي پردازد بنيادگرايي و احياي اسالم در آسياي

  
  :ها واژه دــكلي

خراسان بزرگ، آسياي مركزي، خالفت، اسالم، بنيادگرايي، جنبش اسالمي ازبكستان، حزب 
  التحرير
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