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گرایانه در حوزه علـوم  
گذاري جدي عامل مغفول فرهنگ در این حـوزه،  

مباحـث  تـرین  
گـذاري فرهنـگ در   
در ایـن مقالـه از   
منظري ایرانی و با روش تاریخی و دیدگاه تحلیلی به متون کهن پارسـی، در  
گذاري این عامـل بـر   

در شـاهنامه  » دیگـري 
اند؟ آیا تمایز آشـکاري میـان ایرانـی و غیرایرانـی در ذهنیـت      
بـا دیـدگاه فردوسـی    
انعکاس این نگرش در روابط خارجی چیست؟ در این 
مقاله ادعا شده است که فردوسی با نگاهی خاص فرهنگی بـه مقولـه روابـط    
باورانـه ایرانـی در سیاسـت    

دوح ایرانـی،  بـر هویـت ممـ   
گذارد و در دام تعصبات 

فردوسـی، شـاهنامه، هویـت، سیاسـت خـارجی،      

  
گرایانه در حوزه علـوم   ی و اثباتي کمها روش، با گذار از حاکمیت اکنون هم

گذاري جدي عامل مغفول فرهنگ در این حـوزه،  تأثیراجتماعی، و اطالع از 
تـرین   به تعامل فرهنگ و هویت، و روابط خـارجی بـه جـدي   توجه 

گـذاري فرهنـگ در   تأثیرپـذیرش  . تبدیل شده اسـت  الملل بینرشته روابط 
در ایـن مقالـه از   . سیاست خارجی بـه معنـاي قبـول تنوعـات در آن اسـت     

منظري ایرانی و با روش تاریخی و دیدگاه تحلیلی به متون کهن پارسـی، در  
گذاري این عامـل بـر   تأثیرشاهنامه فردوسی، به برخی از ابعاد  اینجا مشخصاً

دیگـري «و  »خود«چگونه . روابط خارجی پرداخته شده است
اند؟ آیا تمایز آشـکاري میـان ایرانـی و غیرایرانـی در ذهنیـت       بازنمایی شده

ـ  مـی  فردوسی وجود دارد؟ کدام دیدگاه فرهنگی بـا دیـدگاه فردوسـی     دتوان
انعکاس این نگرش در روابط خارجی چیست؟ در این  مطابقت داشته باشد؟

مقاله ادعا شده است که فردوسی با نگاهی خاص فرهنگی بـه مقولـه روابـط    
باورانـه ایرانـی در سیاسـت     دیـدگاه انسـان  «نگریست کـه آن را   می خارجی
بـر هویـت ممـ    تأکیـد دیدگاهی که ضـمن  . نامیم می »خارجی

گذارد و در دام تعصبات  ي انسانی میها ارزشاصالت را بر گسترش اخالق و 
  .افتد قومی نمی
فردوسـی، شـاهنامه، هویـت، سیاسـت خـارجی،       :هاي کلیـدي  واژه
      باوري ملت
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چکیده
هم

اجتماعی، و اطالع از 
توجه 

رشته روابط 
سیاست خارجی بـه معنـاي قبـول تنوعـات در آن اسـت     

منظري ایرانی و با روش تاریخی و دیدگاه تحلیلی به متون کهن پارسـی، در  
اینجا مشخصاً

روابط خارجی پرداخته شده است
بازنمایی شده

فردوسی وجود دارد؟ کدام دیدگاه فرهنگی
مطابقت داشته باشد؟

مقاله ادعا شده است که فردوسی با نگاهی خاص فرهنگی بـه مقولـه روابـط    
خارجی
خارجی

اصالت را بر گسترش اخالق و 
قومی نمی
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جاافتـاده   مـؤثر بحث از عناصر غیرمادي 
انتقـادي   هـاي  جریان اصلی، مکتب انگلیسی، و تمام نظریه

این نگاه جدید بـه   .اند
 هـاي داخلـی کمـک شـایانی    

بپـذیریم کـه دانـش    هـا و جریـان فرانکفـورت را    
 ایرانی الملل بینبراي تولید دانش روابط 

را نام برد کـه در   تأثیرگذار
از  تـوان  مـی  این متـون 

ناخودآگـاه جمعـی    حـافظ 
 )1385 خطیبـی، (. »بازمیتابانـد، شـاهنامه خودآگـاه جمعـی ایرانیـان اسـت      

 یی که در منـابع وجو 
پـژوهش مـرتبط یـا     

در  خصوصـاً ) استفاده از شاهنامه در یک حـوزه علمـی غیرادبـی   
حرکتی نـو   دتوان میاز این جهت نیز این پژوهش 

آورد، به ایـن معنـا    می
که نه تنها متغیرهاي این مقاله کیفی و از نوع تاریخی اسـت، خـود روش اسـتنباط و    

                                        
1. Methodic 

  
بحث از عناصر غیرمادي  الملل بیناخیر در حوزه روابط هاي 

جریان اصلی، مکتب انگلیسی، و تمام نظریههاي  نظریهدر میان 
اند هنمود تأکید الملل بینهمگی بر نقش مثبت فرهنگ در روابط 

هـاي داخلـی کمـک شـایانی     طرح الگوهاي بومی درونزاي متفاوت براساس فرهنگ
هـا و جریـان فرانکفـورت را     مدرن اگر این سخن پست 

براي تولید دانش روابط  )1(کنونی علمی غربی است، الملل بین
  .ساز توجه کنیم بایست به عوامل و شرایط بومی هویت

تأثیرگذارمتون کالسیک ادبیات فارسی  توان میاز این عوامل 
این متـون  در میان. داشته استنظیري  فرهنگ ایرانی جایگاه و نقش کم

حـافظ اگر دیـوان  «یاد کرد که به قولی  فردوسی طوسیشاهنامه 
بازمیتابانـد، شـاهنامه خودآگـاه جمعـی ایرانیـان اسـت      را 
 جستدر . این متن را جهت پایه کار انتخاب کردیم خاطر

 متأسفانهوهش انجام گرفت، ژفارسی در ارتباط با موضوع این پ
استفاده از شاهنامه در یک حـوزه علمـی غیرادبـی   ( اي دیگر رشته

از این جهت نیز این پژوهش . زمینه سیاست خارجی یافت نشد
  .به شمار آید

می وجود به 1دشواري روشیبکر بودن این حوزه پژوهشی، 
که نه تنها متغیرهاي این مقاله کیفی و از نوع تاریخی اسـت، خـود روش اسـتنباط و    

                                                                 

  

  

  

  مقدمه
هاي  در دهه
در میان  .است

همگی بر نقش مثبت فرهنگ در روابط 
طرح الگوهاي بومی درونزاي متفاوت براساس فرهنگ

 .کند می
بینروابط 

بایست به عوامل و شرایط بومی هویت می
از این عوامل 

فرهنگ ایرانی جایگاه و نقش کم
شاهنامه 
را ایرانیان 
خاطر بدین

فارسی در ارتباط با موضوع این پ
رشته میان

زمینه سیاست خارجی یافت نشد
به شمار آید

بکر بودن این حوزه پژوهشی، 
که نه تنها متغیرهاي این مقاله کیفی و از نوع تاریخی اسـت، خـود روش اسـتنباط و    



حماسـی کهـن   / از متنی ادبی
فرهنگـی  ـ   آن در جغرافیـاي تـاریخی  

اخـالق  ران چگونه است؟ مشابه ایـن کـار، امـا در موضـوعی دیگـر، از مقـاالت       
وي کـه از مبـدعان   . 

در « :نویسد روش تحلیلی تاریخی در علوم اجتماعی است درباره روش کار خود می
تـرین مسـائل مـورد    
برخی مفاهیم دینی بر توسعه یک نوع روح اقتصـادي یـا   
مـا در ایـن مـورد، رابطـه روح حیـات      

 ,weber). »کنـیم  اقتصادي معاصر را با اخالق عقلی پروتستانیسم ریاضتگرا بررسی مـی 

ن کار، بخـش اعظـم اثـر خـود را بـه معرفـی و تبیـین چیسـتی و         
ـ  مـی روش وي  اسـلوب   دتوان

از ایـن روي، الزم   )2(
بود تا بیشترین بخش از این مقاله به واکاوي شاهنامه مربوط گردد تا فضاي فرهنگی 

  .الي ابیات شاهنامه بازشناخته شود
ی درونزا براي روابط خارجی ایرانی از منظري فرهنگـی،  
سـخنگوي فرهنـگ ایرانـی، چـه     

چگونـه  : رفت ها سؤال
است؟ آیا تمایز آشکاري میان ایرانـی و  
غیرایرانی در ذهنیت فردوسی وجود دارد؟ انعکاس این نگـرش در روابـط خـارجی    
خواهد با استنباط از ذهنیت فردوسـی از طریـق   

ارائـه   تحلیل ابیات شاهنامه، رویکردي مناسب براي روابـط خـارجی سـتوده ایرانـی    

آشکار است که نوع نگاه به خود و دیگـري در رفتـار و از جملـه در سیاسـت     
شمارد که بقـا   شرور می

سیاسـت خـارجی    و قدرت یکی منوط به حذف موجود ضعیف از بازي است قطعاً

                                        
1. Problematic 

از متنی ادبی توان میچگونه . است 1زا تحلیل این موضوعات مشکل
آن در جغرافیـاي تـاریخی   تأثیربه سوي سیاست خارجی گام برداشت؟ 

ران چگونه است؟ مشابه ایـن کـار، امـا در موضـوعی دیگـر، از مقـاالت       
. نام بـرد  توان می ماکس وبراثر  داري پروتستانی و روح سرمایه

روش تحلیلی تاریخی در علوم اجتماعی است درباره روش کار خود می
تـرین مسـائل مـورد     حـال مشـکل  ین و در عین تر مهم شود میاین دو مقاله کوشش 
برخی مفاهیم دینی بر توسعه یک نوع روح اقتصـادي یـا    تأثیربحث قرار گیرد و آن 

مـا در ایـن مـورد، رابطـه روح حیـات      . فرهنگ عمومی یک نظـام اقتصـادي اسـت   
اقتصادي معاصر را با اخالق عقلی پروتستانیسم ریاضتگرا بررسی مـی 

ن کار، بخـش اعظـم اثـر خـود را بـه معرفـی و تبیـین چیسـتی و         وي در ای 
روش وي . دهد میچگونگی مفهوم اخالق پروتستانی اختصاص 

(.ي مشابه، از جمله همین کار باشـد ها پژوهشمورد استفاده در 
بود تا بیشترین بخش از این مقاله به واکاوي شاهنامه مربوط گردد تا فضاي فرهنگی 

الي ابیات شاهنامه بازشناخته شود زمان فردوسی و ذهنیت او، از البه
ی درونزا براي روابط خارجی ایرانی از منظري فرهنگـی،  چهارچوببراي نیل به 

سـخنگوي فرهنـگ ایرانـی، چـه      عنـوان  بـه خوب است توجه شـود کـه فردوسـی،    
سؤالبه سراغ این  توان میبراي مثال . دارد» غیرایرانی«دیدگاهی به 

است؟ آیا تمایز آشکاري میان ایرانـی و   در شاهنامه بازنمایی شده » دیگري«و 
غیرایرانی در ذهنیت فردوسی وجود دارد؟ انعکاس این نگـرش در روابـط خـارجی    

خواهد با استنباط از ذهنیت فردوسـی از طریـق    ایرانی چیست؟ آشکارا این مقاله می
تحلیل ابیات شاهنامه، رویکردي مناسب براي روابـط خـارجی سـتوده ایرانـی    

آشکار است که نوع نگاه به خود و دیگـري در رفتـار و از جملـه در سیاسـت     
شرور می موجوداتی ذاتاًآنکه خود و دیگري را . خارجی بازتاب دارد

و قدرت یکی منوط به حذف موجود ضعیف از بازي است قطعاً
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تحلیل این موضوعات مشکل
به سوي سیاست خارجی گام برداشت؟ 

ران چگونه است؟ مشابه ایـن کـار، امـا در موضـوعی دیگـر، از مقـاالت       ای
پروتستانی و روح سرمایه

روش تحلیلی تاریخی در علوم اجتماعی است درباره روش کار خود می
این دو مقاله کوشش 
بحث قرار گیرد و آن 

فرهنگ عمومی یک نظـام اقتصـادي اسـت   
اقتصادي معاصر را با اخالق عقلی پروتستانیسم ریاضتگرا بررسی مـی 

1950: 27) 
چگونگی مفهوم اخالق پروتستانی اختصاص 

مورد استفاده در 
بود تا بیشترین بخش از این مقاله به واکاوي شاهنامه مربوط گردد تا فضاي فرهنگی 

زمان فردوسی و ذهنیت او، از البه
براي نیل به 

خوب است توجه شـود کـه فردوسـی،    
دیدگاهی به 

و  »خود«
غیرایرانی در ذهنیت فردوسی وجود دارد؟ انعکاس این نگـرش در روابـط خـارجی    

ایرانی چیست؟ آشکارا این مقاله می
تحلیل ابیات شاهنامه، رویکردي مناسب براي روابـط خـارجی سـتوده ایرانـی    

  .نماید
آشکار است که نوع نگاه به خود و دیگـري در رفتـار و از جملـه در سیاسـت     

خارجی بازتاب دارد
و قدرت یکی منوط به حذف موجود ضعیف از بازي است قطعاً
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پنـدارد دیگـري همچـون خـود،     
موجودي با منافع متعارض، نه داراي ذاتـی شـرور، اسـت کـه قابلیـت همکـاري را       
ین فهم تلقی فردوسی یا نگرش ایرانیان زمان وي، از خویش و 

  .دیگري، کمک شایانی خواهد کرد تا سیاست خارجی ممکن آن، بازسازي گردد
آنجا کـه بـیش و   . براي نیل به این هدف، تمام شاهنامه سراغ گرفته نشده است
، زمانی گیري است پیش از همه نگاه هویتی ایرانی و غیریت غیرایرانی در حال شکل

و  کنـد  مـی میان سه فرزند خـویش تقسـیم   
هـر چنـد پـیش از آن نیـز     
آشکارا از این زمـان اسـت کـه    

نهـادن   هـم  ایرانی را بـا کنـار  
و اینجـا   ؛اقدامات و رجزهاي مردمان و پهلوانـان کشـورهاي جدیـد، بیـرون بکشـد     

درست جایی است که تالش شده است مبانی فرهنگـی سیاسـت خـارجی از منظـر     

در بخش نخست به تعـاریف فرهنـگ   
ایــن نقــش در دیــدگاه 
در بخش دوم نیز تالش شده است هویت و 

هاي انسان ایرانی از  در این بخش به بررسی ویژگی
اصـلی   سـؤال تا بـه   

به برداشت ما از اشعار او، بر سیاسـت  

و مکتـب   انگاري سازه
 .توجـه دارنـد   الملـل 

مفهوم فرهنگ در ذیل مکتب انگلیسـی و مفـاهیم هویـت و غیریـت در رابطـه بـا       
مجموعـه مفـاهیم فرهنـگ، هویـت،     

هـاي فرهنگـی    یـت، بـه نظریـه   

پنـدارد دیگـري همچـون خـود،      متفاوتی از بازیگري را تعقیب خواهد کرد کـه مـی  
موجودي با منافع متعارض، نه داراي ذاتـی شـرور، اسـت کـه قابلیـت همکـاري را       

ین فهم تلقی فردوسی یا نگرش ایرانیان زمان وي، از خویش و بنابرا. سازد ممکن می
دیگري، کمک شایانی خواهد کرد تا سیاست خارجی ممکن آن، بازسازي گردد

براي نیل به این هدف، تمام شاهنامه سراغ گرفته نشده است
پیش از همه نگاه هویتی ایرانی و غیریت غیرایرانی در حال شکل

میان سه فرزند خـویش تقسـیم   را ملک پهناور خود  شاه فریدوناست که 
هـر چنـد پـیش از آن نیـز     . شـود  مـی کشور ایران در کنـار دو دولـت دیگـر متولـد     

آشکارا از این زمـان اسـت کـه    . ي دیگري، مانند یمن، وجود داشته استها سرزمین
ایرانی را بـا کنـار  کوشد خطوط و خصایص هویتی ممدوح  فردوسی می

اقدامات و رجزهاي مردمان و پهلوانـان کشـورهاي جدیـد، بیـرون بکشـد     
درست جایی است که تالش شده است مبانی فرهنگـی سیاسـت خـارجی از منظـر     

  .فردوسی استنباط و توصیه گردد
در بخش نخست به تعـاریف فرهنـگ   . این مقاله در سه بخش تنظیم شده است

ایــن نقــش در دیــدگاه . پــردازیم مــی ت و نقــش آنهــا در سیاســت خــارجی
در بخش دوم نیز تالش شده است هویت و . شود می ررنگبه فرهنگ پ باورانه

در این بخش به بررسی ویژگی. غیریت در شاهنامه تحلیل گردد
 ودش میدر بخش آخر، تالش . نگاه فردوسی پرداخته شده است

به برداشت ما از اشعار او، بر سیاسـت   با توجهنگرش فردوسی،  تأثیرپژوهش، یعنی 
  .خارجی ایرانی پرداخته شود

  فرهنگ، هویت و غیریت
سازهبیش از دیگران، دو مورد  الملل بینروابط هاي  در میان نظریه

الملـل  بـین انگلیسی، به اهمیت و اولویت عناصر غیرمادي در روابط 
مفهوم فرهنگ در ذیل مکتب انگلیسـی و مفـاهیم هویـت و غیریـت در رابطـه بـا       

مجموعـه مفـاهیم فرهنـگ، هویـت،     . شـد  انگارانـه مطالعـه خواهنـد     رویکرد سازه
یـت، بـه نظریـه   گرایی ارزشـی، در نها  غیریت، جوهرگرایی و نسبی

  

  

متفاوتی از بازیگري را تعقیب خواهد کرد کـه مـی  
موجودي با منافع متعارض، نه داراي ذاتـی شـرور، اسـت کـه قابلیـت همکـاري را       

ممکن می
دیگري، کمک شایانی خواهد کرد تا سیاست خارجی ممکن آن، بازسازي گردد

براي نیل به این هدف، تمام شاهنامه سراغ گرفته نشده است
پیش از همه نگاه هویتی ایرانی و غیریت غیرایرانی در حال شکل

است که 
کشور ایران در کنـار دو دولـت دیگـر متولـد     

سرزمین
فردوسی می

اقدامات و رجزهاي مردمان و پهلوانـان کشـورهاي جدیـد، بیـرون بکشـد     
درست جایی است که تالش شده است مبانی فرهنگـی سیاسـت خـارجی از منظـر     

فردوسی استنباط و توصیه گردد
این مقاله در سه بخش تنظیم شده است

ت و نقــش آنهــا در سیاســت خــارجیو هویــ
باورانه انسان

غیریت در شاهنامه تحلیل گردد
نگاه فردوسی پرداخته شده است

پژوهش، یعنی 
خارجی ایرانی پرداخته شود

فرهنگ، هویت و غیریت. 1
در میان نظریه

انگلیسی، به اهمیت و اولویت عناصر غیرمادي در روابط 
مفهوم فرهنگ در ذیل مکتب انگلیسـی و مفـاهیم هویـت و غیریـت در رابطـه بـا       

رویکرد سازه
غیریت، جوهرگرایی و نسبی



چیـزي   1یالمللـ  بین، جامعه 
بلکـه   فراتر از صرف روابط دوجانبه یا چندجانبـه میـان کشـورهاي مسـتقل اسـت؛     

. ، اسـت »منـد  و نظـام 
باورانـه   رویکرد انسان

 ن بنابر رویکرد نخست، فرهنگ ماهیتی ثابت، مستقل و معـی
هر ملتی که از آن هر میزانی برداشـت کنـد، بـه همـان میـزان بافرهنـگ تلقـی        
. این تعریف، فرهنگ سه مفهوم را در خـود جـاي داده اسـت   

دیگر آنکه، . گیرد یکی اینکه جهانی و فراگیر است و رنگ زمان و مکان به خود نمی
به این معنا که هر ملتی به هر میزانی کـه بـه   
تر گردد، نسبت به دیگـران از مرتبـه بـاالتري برخـوردار     

ارت گـ مار ،از فرهنگ
بـا کنـار نهـادن ایـن      

که تنها یک نوع از آن و آن هم الگوي اروپاي اشرافی از فرهنـگ را  
هاي ارزشـمند را طـرح کـرد و بـدین طریـق بـر       

 ،یالمللـ  بـین جامعـه  قائالن به 
که البته در اختیـار تنهـا یـک شـخص یـا      

با فاصله گرفتن  ترتیب
اجمـاعی و  : فرهنگ دو ویژگی خواهد یافـت 
 تـوان  مـی ن وضعیتی از این دو خالی گردد دیگر

                                        
1. International society
2. Humanist 
3. Anthropologist 
4. Margaret Mead 

  .بخشند ل میکسیاست خارجی ش

  هاي فرهنگ نظریه
، جامعه بالو  وایتاز دیدگاه قائالن به مکتب انگلیسی همچون 

فراتر از صرف روابط دوجانبه یا چندجانبـه میـان کشـورهاي مسـتقل اسـت؛     
و نظـام  دوطرفه ,دائمیکم و بیش هاي  ی داراي ویژگیالملل بین

(Reeves, 2004 رویکرد انسان: کنند هاي فرهنگ را به دو نوع تقسیم می نظریه
بنابر رویکرد نخست، فرهنگ ماهیتی ثابت، مستقل و معـی . شناسانه و رویکرد مردم

هر ملتی که از آن هر میزانی برداشـت کنـد، بـه همـان میـزان بافرهنـگ تلقـی        
این تعریف، فرهنگ سه مفهوم را در خـود جـاي داده اسـت    آشکارا، بنابر. گردد

یکی اینکه جهانی و فراگیر است و رنگ زمان و مکان به خود نمی
به این معنا که هر ملتی به هر میزانی کـه بـه   . گیرد مراتبی به خود می وضعیتی سلسله

تر گردد، نسبت به دیگـران از مرتبـه بـاالتري برخـوردار      مفهوم ناب فرهنگ نزدیک
  .سوم اینکه فرهنگ معادل ارزش مثبت است. خواهد شد

از فرهنگ 3به مردم شناسانه 2باورانه در نقطه چرخش رویکرد انسان
 مید (Reeves, 2004: 1). »فرهنگمان هستیم] همان[ ما«گفته بود 

که تنها یک نوع از آن و آن هم الگوي اروپاي اشرافی از فرهنـگ را  فرهنگ  
هاي ارزشـمند را طـرح کـرد و بـدین طریـق بـر        دانست، نظریه فرهنگ می ارزشمند

قائالن به . نمود تأکیدخویش در نظریه  هاویژگی بومی و ملی آن
که البته در اختیـار تنهـا یـک شـخص یـا      اند  هرا مفهومی عام و همگانی کردفرهنگ 

ترتیب بدین. گروه خاص قرار ندارد، بلکه همه در آن شریک هستند
فرهنگ دو ویژگی خواهد یافـت جویانه و فراگیر آن،  از خصلت برتري

 .(Reeves, 2004: 124) وضعیتی از این دو خالی گردد دیگر که درصورتی
  .نام فرهنگ یاد کرد 

                                                                 
society 
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سیاست خارجی ش

نظریه. 1- 1
از دیدگاه قائالن به مکتب انگلیسی همچون 

فراتر از صرف روابط دوجانبه یا چندجانبـه میـان کشـورهاي مسـتقل اسـت؛     
بینروابط «

2004: 112)

و رویکرد مردم
هر ملتی که از آن هر میزانی برداشـت کنـد، بـه همـان میـزان بافرهنـگ تلقـی        . دارد
گردد می

یکی اینکه جهانی و فراگیر است و رنگ زمان و مکان به خود نمی
وضعیتی سلسله

مفهوم ناب فرهنگ نزدیک
خواهد شد

در نقطه چرخش رویکرد انسان
گفته بود  4مید

 تلقی از
ارزشمند

ویژگی بومی و ملی آن
فرهنگ 

گروه خاص قرار ندارد، بلکه همه در آن شریک هستند
از خصلت برتري

. همگن
 از آن با
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منافع فرد و دولت ثابت و دائمی نیست، بلکه منافع را 
هویـت بـازیگران مفـروض و    

 .(Zehfus, 2001)   هویـت
 »بنیاد یک بازیگر از خودش

 فـراهم ها از آنجایی که اساسی براي منـافع  
 ین کـارکرد هویـت در روابـط خـارجی آن    

بخشد؛ چیزي که مـا   می
  :گفتیم ضروري، زیرا

قطع  طور به یمتوان می 
بگوییم که هیچ اجتماع انسانی یا تمدن بشـري بـدون داشـتن تصـویري از     
خود جمعی و هیچ انسان یا فرد بشري بدون داشتن درکـی از خـود امکـان    
ندارد، چه رسد به اینکه بتواند در جهان عمل کند یا بـه مرحلـه   

یم تـوان  مـی  دهـد  می یی که درك کنونی ما اجازه
در غیاب تصویر یا تصوري از خـود  

  
یـک   »چیسـتی «و » کیسـتی 

از صـرفاً   مـادي اسـت و نـه   
بلکـه هویـت افـراد در ترکیبـی پیچیـده از هـر دو       

 تـأثیر اما از آنجایی که این ترکیب پایـدار و دائمـی نیسـت، و تحـت     
عناصـر  تـر از دیگـر   

تر نباید توجـه را از سـایر عناصـر    

 تأمـل  براي شناخت بهتر فرهنگ و نسبت آن بـا هویـت  
پذیرندگان نظریه نگاه جوهري به فرهنگ آشکارا از نظریه وجود رابطـه وثیـق   
 گذشته و حال و به تعبیر رساتر از رابطه فرهنـگ بـا اعضـاي منتسـب بـه آن دفـاع      

  شناسی هویت و غیریت مفهوم
منافع فرد و دولت ثابت و دائمی نیست، بلکه منافع را  انگاري سازهمطابق با رویکرد 

هویـت بـازیگران مفـروض و     ،اه ونتگاز ن. کند میهویت و آن را فرهنگ برساخته 
. یابد ثابت نیست، بلکه در درون تعامل، تحول، شکل و انتقال می

بنیاد یک بازیگر از خودش ـ  ثابت و نقش انتظارات و ادراکات نسبتاً«این اساس 
ها از آنجایی که اساسی براي منـافع   هویت«بنابراین  (Zehfus, 2001). شود

ین کـارکرد هویـت در روابـط خـارجی آن    تـر  مهم (Zehfus, 2001). »کنند مهم هستند
می شکل »دیگران«و  »خود« ست که به تلقی ضروري انسان از

گفتیم ضروري، زیرا. یاد کردیم »غیریت«و  »هویت«هاي  در اینجا از آنها با نام
می از مسئله هویت داریمکه اکنون هایی  در پرتو دریافت«

بگوییم که هیچ اجتماع انسانی یا تمدن بشـري بـدون داشـتن تصـویري از     
خود جمعی و هیچ انسان یا فرد بشري بدون داشتن درکـی از خـود امکـان    

ندارد، چه رسد به اینکه بتواند در جهان عمل کند یا بـه مرحلـه   گیري  شکل
یی که درك کنونی ما اجازهتا آنجا. رشد و تطور برسد

در غیاب تصویر یا تصوري از خـود   دتوان می بگوییم تنها غیرانسان است که
  )16: 1382 کچوئیان،(» .در جهان بزید و رشد و بقا یابد

کیسـتی «ت سـؤاال داند که در پاسخ بـه   می هویت را آن رواسانی
مـادي اسـت و نـه   صرفاً  این پاسخ نه. شود می از خودش داده »ما«یا 

بلکـه هویـت افـراد در ترکیبـی پیچیـده از هـر دو       . عناصر معنوي شکل گرفته است
اما از آنجایی که این ترکیب پایـدار و دائمـی نیسـت، و تحـت     . شود می

تـر از دیگـر    از آن پررنـگ هـایی   شرایط قرار دارد، در برخی شـرایط جلـوه  
تر نباید توجـه را از سـایر عناصـر     توجه به این بخش برجسته. شود می دهنده

  )21-22 :1380 رواسانی،(. ساز غافل سازد
براي شناخت بهتر فرهنگ و نسبت آن بـا هویـت  اي  هدر اینجا باید لحظ

پذیرندگان نظریه نگاه جوهري به فرهنگ آشکارا از نظریه وجود رابطـه وثیـق   
گذشته و حال و به تعبیر رساتر از رابطه فرهنـگ بـا اعضـاي منتسـب بـه آن دفـاع      

  

  

مفهوم. 2-1
مطابق با رویکرد 

هویت و آن را فرهنگ برساخته 
ثابت نیست، بلکه در درون تعامل، تحول، شکل و انتقال می

این اساس  بر
شود می معنا
کنند مهم هستند می
ست که به تلقی ضروري انسان ازا

در اینجا از آنها با نام

رواسانی
یا  »من«

عناصر معنوي شکل گرفته است
می تعیین

شرایط قرار دارد، در برخی شـرایط جلـوه  
دهنده تشکیل
ساز غافل سازد هویت

در اینجا باید لحظ
پذیرندگان نظریه نگاه جوهري به فرهنگ آشکارا از نظریه وجود رابطـه وثیـق   . نمود

گذشته و حال و به تعبیر رساتر از رابطه فرهنـگ بـا اعضـاي منتسـب بـه آن دفـاع      



 در تناسبی مثبت، گذشت زمان و بقاي جـوهره فرهنـگ برقـرار   
از فرهنگ چینی بـودن یـک چینـی، او را    
 که بالیایی بودن و انگلیسی بـودن و ماننـد آن  

  :گوید می 1زوالتر بن میخل
شناسانه باشـد بـه    باوري معرفت

هویتمان تعیین گردد، 
شناسـیم   مـی  این تعبیر از شرایطی که ذیل آن ما گذشته را

 بلکـه . کنـد  مـی ن شناسـیم 
شناسانه هم وجود داشته باشد که ما نیاز داریـم  

 سؤالروي  هره ب. بدانیم که کیستیم تا گذشته متعلق به خودمان را بشناسیم
واقعی این نیست که کدام گذشته به ما متعلق است، بلکه چرا یـک گذشـته   

. دهـد  مـی  ها و انتظارات اجتمـاعی خـود را بـروز   
کاري را انجام دهد، یـک هنـدي   

یی امریکـا همچـون یـک   
رسـد   می به نظر. شناسانند
آموزیم اما مطابق بـا   می

و در واقع این افراد هسـتند کـه   
 گونه همانالبته فرهنگ را 

میخلز نظریه فرهنگ را تـداوم  
ـ     راسـتی  ه داند که بر نگاه جوهري کیستی مردم و اینکـه چـه چیـزي ب

انجام رفتارهـاي یهـودي، یهـودي    
  (Reeves, 2004: 81). »دهیم

در ) هویـت ( بنابراین هر انسان یا مجموعه انسانی تعبیري را که از خویش دارد
                                        
1. Walter Benn Michaels

در تناسبی مثبت، گذشت زمان و بقاي جـوهره فرهنـگ برقـرار    ترتیب بدین. 
از فرهنگ چینی بـودن یـک چینـی، او را    مطابق با ایده جوهرباورانه «پس . گردد

که بالیایی بودن و انگلیسی بـودن و ماننـد آن   گونه هماندارد،  می همان باقی نگه
  (Reeves, 2004: 80). »]ي داردتأثیر

والتر بن میخل اینکه ما که هستیم یا چه هستیم چه اهمیتی دارد؟
باوري معرفت یک مورد راست دتوان مین این جواب تنها«

هویتمان تعیین گردد،  وسیله بهحدودي  تا دتوان می اینکه تفسیر ما از گذشته
این تعبیر از شرایطی که ذیل آن ما گذشته را درستی بهکه  چرا

شناسـیم  می هیچ تفاوت منطقی با راستی یا بطالن آنچه ما
شناسانه هم وجود داشته باشد که ما نیاز داریـم   این ادعاي هستیبایست  می

بدانیم که کیستیم تا گذشته متعلق به خودمان را بشناسیم
واقعی این نیست که کدام گذشته به ما متعلق است، بلکه چرا یـک گذشـته   

  (Reeves, 2004: 81). »را باید متعلق به خود بدانیم
ها و انتظارات اجتمـاعی خـود را بـروز    از همه در نقشاین واقعیت بیش 

کاري را انجام دهد، یـک هنـدي    هر دتوان مین عام که یک روحانی در مأل طور
ـ  مـی ن نیز در برخی رفتارها و باورها امریکامهاجر به  همچـون یـک    دتوان

شناسانند چرا که هرکدام در یک فرهنگ خاص خود را بازمی
می ما برخی چیزهاي جدید را ،اگرچه در فرایند اجتماعی شدن

و در واقع این افراد هسـتند کـه    کند می نظریه فرهنگ، فرهنگ انحصار خود را حفظ
البته فرهنگ را . دهند نه بالعکس می خویش را با مختصات فرهنگ تطبیق

میخلز نظریه فرهنگ را تـداوم  . دانیم نمی گفتیم یک موجود ثابت و پایدارتر 
ـ     می نظریه نژاد داند که بر نگاه جوهري کیستی مردم و اینکـه چـه چیـزي ب

انجام رفتارهـاي یهـودي، یهـودي     خاطر بهما «بنابراین . براي آنهاست، بنا شده است
دهیم می ي را انجامنیستیم، بلکه چون یهودي هستیم رفتارهاي یهود

بنابراین هر انسان یا مجموعه انسانی تعبیري را که از خویش دارد
                                                                 

. Walter Benn Michaels 
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. کنند می
گردد می
همان باقی نگه ذاتاً

تأثیرچنین [
اینکه ما که هستیم یا چه هستیم چه اهمیتی دارد؟

این واقعیت بیش 
طور همان

مهاجر به 
چرا که هرکدام در یک فرهنگ خاص خود را بازمی ؛باشد

اگرچه در فرایند اجتماعی شدن
نظریه فرهنگ، فرهنگ انحصار خود را حفظ

خویش را با مختصات فرهنگ تطبیق
تر  پیشکه 

نظریه نژاد
براي آنهاست، بنا شده است

نیستیم، بلکه چون یهودي هستیم رفتارهاي یهود
بنابراین هر انسان یا مجموعه انسانی تعبیري را که از خویش دارد
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ایـن   بـر . آورد مـی  دست
      ت ورابطه مستقیمی را میـان هویـت و بحـران آن بـا فرهنـگ و قـو 

فرهنگ در دل خود دو کارکرد یا سـرمایه  
سـرمایه   هـا و  هـا، مهـارت  

این سرمایه ابتدا در حافظه 
 عنـوان  بـه افراد به شکل فرهنگ شفاهی و سپس در متون و قواعد و آداب و رسـوم  

افزاید که این میراث فرهنگی محـور سـازمان   
فرهنگ « .بخشیده است
. »کنـد  مـی  یش سـیراب 
و  »خـود « کـارکرد هـویتی فرهنـگ تصویرسـازي او از    

ویژگی دیگر هویت این است که اگرچه یک نگاه به فرهنگ خـویش دارد امـا   
هر فردي پـس  . شود می

عنصـر هـویتی او، بـا شناسـایی     
دیگران و کوشش به یافتن وجوه تمایز خویشـتن بـا ایشـان، دیگـر عناصـر هـویتی       
توجه به خود، در رابطه 
یعنی دیگـري نبـودن،   
با دیگران تفاوت داشتن و در عین پیوند یا حتی آمیختگی، جدایی و برکناري را نگه 

 آن سـمت  بهفرد پس از احساس نیاز به با دیگران بودن، 
جمعی یا گروهی ایجـاد  
براي مثال اگر در کشوري بیگانـه صـرف ایرانـی بـودن     
، اما در خود ایران دیگر صرف 

همشـهري  احتمـاالً  وقعیت 

براي مورن فرهنگ در ارتباط با تابوها، مقدسات، اصول و قواعد خود، ویژگـی  

                                        
1. Edgar Morin 

دست به) فرهنگ(ي تر بزرگمعنایی تر  ساختار پیچیده چهارچوب
رابطه مستقیمی را میـان هویـت و بحـران آن بـا فرهنـگ و قـو       توان می

فرهنگ در دل خود دو کارکرد یا سـرمایه   گوید می 1مورن. ضعف آن، شناسایی کرد
هـا، مهـارت   سرمایه شـناختی یـا فنـی شـامل دانـش     : کند می را حمل

این سرمایه ابتدا در حافظه  .غیر آنهنجارها و  ،و نیایشی شامل اعتقادات ؛اي
افراد به شکل فرهنگ شفاهی و سپس در متون و قواعد و آداب و رسـوم  

افزاید که این میراث فرهنگی محـور سـازمان    می وي. یابد می فرهنگ مکتوب تجلی
بخشیده است اي می ههر و هویت ویژگرفته است و به آنها م می جوامع قرار

یش سـیراب هـا  سنت ردگانش وبا بازگشت به پیشینیانش، ماین هویت را 
کـارکرد هـویتی فرهنـگ تصویرسـازي او از    ین تر مهم )213 :1383

  .است »دیگران
ویژگی دیگر هویت این است که اگرچه یک نگاه به فرهنگ خـویش دارد امـا   

می نگاه دیگر آن به سوي غیریت است؛ آنچه دیگري محسوب
عنصـر هـویتی او، بـا شناسـایی     تـرین   اولـی  عنـوان  به »من هستم« از واقعیت بنیادي

دیگران و کوشش به یافتن وجوه تمایز خویشـتن بـا ایشـان، دیگـر عناصـر هـویتی       
توجه به خود، در رابطه . در اصل امري انفعالی است» هویت«. سازد می خویش را بنا

یعنی دیگـري نبـودن،    »خود بودن« .یابد می از خالل آنها معناو با توجه به دیگران و 
با دیگران تفاوت داشتن و در عین پیوند یا حتی آمیختگی، جدایی و برکناري را نگه 

فرد پس از احساس نیاز به با دیگران بودن،  )39 :1373،مسکوب(
جمعی یا گروهی ایجـاد   تا با کسانی که مشترکات بیشتري دارد، هویت دسته

براي مثال اگر در کشوري بیگانـه صـرف ایرانـی بـودن      .این هویت سیال است
، اما در خود ایران دیگر صرف کند می احساس خوشایندي را میان دو هموطن ایجاد

وقعیت در این م. شود مین ملیت واحد چنین احساسی را موجب
  .آورد می بودن آن احساس را پدید

براي مورن فرهنگ در ارتباط با تابوها، مقدسات، اصول و قواعد خود، ویژگـی  

                                                                 

  

  

چهارچوب
می اساس

ضعف آن، شناسایی کرد
را حمل
اي هاسطور

افراد به شکل فرهنگ شفاهی و سپس در متون و قواعد و آداب و رسـوم  
فرهنگ مکتوب تجلی

جوامع قرار
این هویت را 

1383 مورن،(
دیگران«

ویژگی دیگر هویت این است که اگرچه یک نگاه به فرهنگ خـویش دارد امـا   
نگاه دیگر آن به سوي غیریت است؛ آنچه دیگري محسوب

از واقعیت بنیادي
دیگران و کوشش به یافتن وجوه تمایز خویشـتن بـا ایشـان، دیگـر عناصـر هـویتی       

خویش را بنا
و با توجه به دیگران و 

با دیگران تفاوت داشتن و در عین پیوند یا حتی آمیختگی، جدایی و برکناري را نگه 
(. داشتن
تا با کسانی که مشترکات بیشتري دارد، هویت دسته رود می
این هویت سیال است. کند

احساس خوشایندي را میان دو هموطن ایجاد
ملیت واحد چنین احساسی را موجب

بودن آن احساس را پدید
براي مورن فرهنگ در ارتباط با تابوها، مقدسات، اصول و قواعد خود، ویژگـی  



اما زمان دربرگـرفتن یـک چیـز    
هرچنـد  . شـود  مـی  برتر از نوع فنی یا هنجاري، حتی پذیرش یک خداي جدید بـاز 

  )213 :1383 مورن،
. گفت به علت پایداري فرهنگ، هویـت نیـز پایـدار خواهـد بـود     

 و شـفاهی ) المثـل  مثل یک کتاب شعر یا ضـرب 
 هاي مختلـف یـک قـوم   
و راز این ماندگاري را نیـز بایـد   

در ادامـه  . تطابق و رابطه همدالنه میان آن و مردمان آن فرهنگ دانست
  .کنیم

قبول جایگاه خطیر شاهنامه فردوسی در احیا و مانـدگاري زبـان فارسـی بـه شـکل      
آن سخنی  زبان و غیر

البته مسکوب در جایی این ادعاي مشهور را کـه هویـت ایرانـی را    
ي ایران توسط حملـه اعـراب کـه ایـران دچـار      

زیرا حتی قبل . داند نمی
ي سـابق متمـایز از دیگـران    

ما ملتی بودیم، با هویتی مخصوص به خـود، و  
بود و دیگـران   »ایرانی بودن

دنیا تقسیم شده بود بـه دو دسـته، ایرانـی و    
در کلیـات   بینـی داشـتند،  

ایـن   رغـم  بهافزاید  می
استاد سخن در اثري باشـکوه کـه   
بسیاري قبل و بعد از او کوشیدند تا همچو آنـی خلـق نماینـد، توانسـت دو عنصـر      

که بعدها نقش  اثري برجسته

اما زمان دربرگـرفتن یـک چیـز    . یابد می تدریج و به اندك تحوله دارد که باي 
برتر از نوع فنی یا هنجاري، حتی پذیرش یک خداي جدید بـاز 

مورن،(. در لباس خداي جدید حفظ شده باشد دتوان می خداي کهنه
گفت به علت پایداري فرهنگ، هویـت نیـز پایـدار خواهـد بـود      توان می پس

مثل یک کتاب شعر یا ضـرب ( تداوم یک میراث فرهنگی مکتوب
هاي مختلـف یـک قـوم    ر میان نسلد) رفتار ویژه در موقعیت خاص مانند تعارفات

و راز این ماندگاري را نیـز بایـد    ؛دهد از اثرگذاري و ماندگاري آن اثر خبر د
تطابق و رابطه همدالنه میان آن و مردمان آن فرهنگ دانست ،در هماهنگی

کنیم می فردوسی و مردم ایران دنبال نامهاین هماهنگی را میان شاه

  شاهنامه بر هویت ایرانی تأثیر
قبول جایگاه خطیر شاهنامه فردوسی در احیا و مانـدگاري زبـان فارسـی بـه شـکل      

زبان و غیر پژوهان فارسی شناسان و شاهنامه امروزي آن از سوي تمام ایران
البته مسکوب در جایی این ادعاي مشهور را کـه هویـت ایرانـی را    . متفق علیه است

ي ایران توسط حملـه اعـراب کـه ایـران دچـار      امپراتورروپاشیدن فردوسی پس از ف
نمی کرختی و پراکندگی شد، بار دیگر جان بخشید، کالم درستی

ي سـابق متمـایز از دیگـران    امپراتـور از او نیز ایرانیان خویشتن را در حـدود ذهنـی   
  .دانستند می اعراب صوص

ما ملتی بودیم، با هویتی مخصوص به خـود، و  پیش هم هاي  البته در دوره«
ایرانی بودن« برایمان اصل .تصوري از ایران و ایرانی داشتیم

دنیا تقسیم شده بود بـه دو دسـته، ایرانـی و    . گفتیم می )یرانیانا( »انیران« را
بینـی داشـتند،   نوعی اشتراك در جهـان ... ها این ایرانی .غیرایرانی

  )31 :1373 مسکوب،(. »...اطیر مشترکی داشتنداس
می اما ایشان. در ابیات شاهنامه بروز کرده است این ویژگی کامالً

استاد سخن در اثري باشـکوه کـه   . نکته نباید کار باارزش فردوسی را کوچک شمرد
بسیاري قبل و بعد از او کوشیدند تا همچو آنـی خلـق نماینـد، توانسـت دو عنصـر      

اثري برجستهساز تاریخ و زبان را تنی واحد و یکپارچه ببخشد؛ 
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اي  هبست
برتر از نوع فنی یا هنجاري، حتی پذیرش یک خداي جدید بـاز 

خداي کهنه
پس

تداوم یک میراث فرهنگی مکتوب
رفتار ویژه در موقعیت خاص مانند تعارفات(

دتوان می
در هماهنگی

این هماهنگی را میان شاه

تأثیر. 2
قبول جایگاه خطیر شاهنامه فردوسی در احیا و مانـدگاري زبـان فارسـی بـه شـکل      

امروزي آن از سوي تمام ایران
متفق علیه است

فردوسی پس از ف
کرختی و پراکندگی شد، بار دیگر جان بخشید، کالم درستی

از او نیز ایرانیان خویشتن را در حـدود ذهنـی   
صوصخ به

این ویژگی کامالً
نکته نباید کار باارزش فردوسی را کوچک شمرد

بسیاري قبل و بعد از او کوشیدند تا همچو آنـی خلـق نماینـد، توانسـت دو عنصـر      
ساز تاریخ و زبان را تنی واحد و یکپارچه ببخشد؛  ملت
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 دارنـده ملیـت مـا    عامـل فرهنگـی نگـه   

 است که عبارت کند می
از یکپارچگی روایات تاریخی، به این معنـا کـه تمـام روایـات مـذکور در شـاهنامه       
ري یکپـارچگی سیاسـی   
این تعلقات خاطر را ذهنیت ایرانـی در  

جالـب  . رسـد  مـی  دارد تا اینکه در سـلطنت صـفویه بـه منصـه ظهـور     
تکه شده واقع در سرزمین ایران، 

تـا پـیش از بـه    . کردنـد 
قدرت رسیدن صفویه و یکپارچه شـدن مرزهـاي ایـران، ایرانیـان همچنـان خـود را       
در ایجاد و تداوم این حس ملی شاهنامه نقش شـگرفی  

اسـتمرار   تـوان  مـی شاهنامه منبعی بسیار غنی از میراث ایرانیان است که در آن 
تا فرمـانروایی واپسـین شاهنشـاهان    

  )1387 خالقی مطلق،
 محیط طباطبـایی ساز شاهکار فردوسی این سخن استاد 

 و افکـار  آمال. کشور ماست
. »گیـرد  می ما و دین ما و مذهب ما و زبان ما و شیوه بیان ما، همه از شاهنامه او نیرو

هاي اصلی آن تبلـور  
فردوسی از تاریخ جهان، نخست تمام جهان از رهبري یکپارچـه  
ویژگی تمامی رهبران جهـان در ایـن دوره خصـایل و فضـایل نیـک و      
کـه وي نیـز جهانـداري خداپرسـت و خردمنـد      

و  تـور ، سلمگیرد تا اداره جهان را به سه فرزند خویش، 
گویا بنا دارد در زمان حیات خویش ایشان را براي اداره حکومت 
غافل از آنکه دو نفر از فرزندان ایشان بدذات و داراي خصایل نکوهیـده  

عامـل فرهنگـی نگـه   ین تر همم«دیگري را نیز ایفا کرد و آن اینکه 
«.  

می ساز را در اثر فردوسی مشاهده خطیبی سه عنصر هویت
از یکپارچگی روایات تاریخی، به این معنـا کـه تمـام روایـات مـذکور در شـاهنامه       

ري یکپـارچگی سیاسـی   گدی .کنند، بلکه مکمل یکدیگر هستند نمی یکدیگر را نقض
این تعلقات خاطر را ذهنیت ایرانـی در  . ایران است و باالخره یکپارچگی جغرافیایی

دارد تا اینکه در سـلطنت صـفویه بـه منصـه ظهـور      خود نگه می
تکه شده واقع در سرزمین ایران،  هاي تکه زبانان در حکومت آنجاست که تمام فارسی

کردنـد  می الژي برقراردر هنگام مطالعه شاهنامه با آن احساس نوست
قدرت رسیدن صفویه و یکپارچه شـدن مرزهـاي ایـران، ایرانیـان همچنـان خـود را       

در ایجاد و تداوم این حس ملی شاهنامه نقش شـگرفی  . شناختند می شهر ساکن ایران
شاهنامه منبعی بسیار غنی از میراث ایرانیان است که در آن 

تا فرمـانروایی واپسـین شاهنشـاهان    ها  و حماسهها  یت ایرانی را از دنیاي اسطوره
خالقی مطلق،: ؛ همچنین بنگرید به1385 خطیبی،(. »ساسانی آشکارا دید

ساز شاهکار فردوسی این سخن استاد  نقش هویت بر تأکیددر 
کشور ماست »ملی« فردوسی به معناي تمام کلمه شاعر« :گویاست که

ما و دین ما و مذهب ما و زبان ما و شیوه بیان ما، همه از شاهنامه او نیرو
  )1382 ابوالحسنی،

  هویت و غیریت در شاهنامه فردوسی
هاي اصلی آن تبلـور   هاي یک قوم در قهرمانان و شخصیت سرایی، ویژگی در حماسه

فردوسی از تاریخ جهان، نخست تمام جهان از رهبري یکپارچـه  در خوانش . 
ویژگی تمامی رهبران جهـان در ایـن دوره خصـایل و فضـایل نیـک و      . برد می

کـه وي نیـز جهانـداري خداپرسـت و خردمنـد       فریدوناما در دوره . اهورایی است
گیرد تا اداره جهان را به سه فرزند خویش،  می است، وي تصمیم بر آن

گویا بنا دارد در زمان حیات خویش ایشان را براي اداره حکومت . ، واگذار کند
غافل از آنکه دو نفر از فرزندان ایشان بدذات و داراي خصایل نکوهیـده  . آماده سازد

  

  

دیگري را نیز ایفا کرد و آن اینکه 
»شود می

خطیبی سه عنصر هویت
از یکپارچگی روایات تاریخی، به این معنـا کـه تمـام روایـات مـذکور در شـاهنامه       

یکدیگر را نقض
ایران است و باالخره یکپارچگی جغرافیایی

خود نگه می
آنجاست که تمام فارسی

در هنگام مطالعه شاهنامه با آن احساس نوست
قدرت رسیدن صفویه و یکپارچه شـدن مرزهـاي ایـران، ایرانیـان همچنـان خـود را       

ساکن ایران
شاهنامه منبعی بسیار غنی از میراث ایرانیان است که در آن «. دارد
یت ایرانی را از دنیاي اسطورههو

ساسانی آشکارا دید
در 

گویاست که
ما و دین ما و مذهب ما و زبان ما و شیوه بیان ما، همه از شاهنامه او نیرو

ابوالحسنی،(

هویت و غیریت در شاهنامه فردوسی. 3
در حماسه

. یابد می
می سود

اهورایی است
است، وي تصمیم بر آن

، واگذار کندایرج
آماده سازد



 »سازي دشمن«که این خصایل چگونه زمینه 

ــان     ــدون جه ــرد آفری ــش ک ــه بخ ــه س   ب
ــین     ــران زمـ ــردان ایـ ــت گـ ــوم دشـ   سـ

یابیم که مراد فردوسـی در شـاهنامه از جهـان همـان     
؛ از شـود  مـی ایران خوانـده  

شـده شـرق فـالت قـاره     
کـه وي در ابیـاتی    ست

 گوید می نام یمن، سخن
فرسـتد تـا از او    مـی  

اما در مجموع، جهان سیاسـی در اندیشـه   
پوشانی  یکدست است و میان جهان و قلمروي فرماندهی فریدون هم

شاهنشاه ایـران از  . کند
زده و گرفتـار طینـت شـیطانی    

آینـد   اما فرزندان از این ابتال سربلند بیرون می
جهان و تـدبیر  گیرد براي اداره بهتر 

ي ایران، در زمان حیات خـویش، ملـک خـویش را میـان سـه      
فرزند تقسیم کند، تا اگر اجل وي فرارسد، فرزندان تدبیر و مـدیریت آن را آموختـه   
پیش از این، عالوه بر اینکه جغرافیاي سیاسـی جهـان یکدسـت اسـت بلکـه      

 کنـد  میاین اوج وحدت میان برادران را بازنمایی 
و  »میانـه «، دوم را »مهتـر 

اما با بازگشتن غرورآمیز پسران از سرزمین یمن، 
در ایـن  . سـلم، تـور و ایـرج   

ي روم و خـاور بـه   هـا 
  .شود می 

که این خصایل چگونه زمینه  شود می البته جلوتر توضیح داده
  .کند می را فراهم

ــان    ــید از نهـ ــرون کشـ ــو بیـ ــه چـ ــان      نهفتـ ــدون جه ــرد آفری ــش ک ــه بخ ــه س ب
ــین       ــرك و چ ــی ت ــاور یک ــی روم و خ ــین      یک ــران زمـ ــردان ایـ ــت گـ ــوم دشـ سـ
  

یابیم که مراد فردوسـی در شـاهنامه از جهـان همـان      می البته از ابیات ماقبل این، در
ایران خوانـده   اي است که اصطالحاً افسانه /ي باستانیامپراتورسرزمین 

شـده شـرق فـالت قـاره      ي شـناخته ها سرزمینتمام ـ   نقاط چین باستانیترین 
ست درحالیاین . ي رم باستانامپراتوربخش ترین  تا غربی

نام یمن، سخنه باالتر، از سرزمین سیاسی مجزایی که شاه خویش را دارد ب
 شاه، شاهنشاه ایران، پسران خویش را بـه سـراغ وي   که فریدون

اما در مجموع، جهان سیاسـی در اندیشـه   . اش را خواستگاري و تزویج کنند
یکدست است و میان جهان و قلمروي فرماندهی فریدون همتقریباً فردوسی 

  .زیادي وجود دارد
کند می ن فریدون ترسیمفردوسی زمینه آزمونی را براي پسرا

زده و گرفتـار طینـت شـیطانی     هراسد که فرزندان وي در سفر به یمن افسون
اما فرزندان از این ابتال سربلند بیرون می). ترس از خیانت به وطن(شده باشند 

گیرد براي اداره بهتر  فریدون تصمیم می. نمایند و قلب پدر را شاد می
ي ایران، در زمان حیات خـویش، ملـک خـویش را میـان سـه      امپراتورملک گسترده 

فرزند تقسیم کند، تا اگر اجل وي فرارسد، فرزندان تدبیر و مـدیریت آن را آموختـه   
پیش از این، عالوه بر اینکه جغرافیاي سیاسـی جهـان یکدسـت اسـت بلکـه      

این اوج وحدت میان برادران را بازنمایی  .نام هستند فرزندان فریدون نیز بی
مهتـر «را  تر بزرگفرزند ). وحدت فرهنگی و وحدت جغرافیایی

اما با بازگشتن غرورآمیز پسران از سرزمین یمن، . شناسند می »هترکُ«فرزند آخرین را 
سـلم، تـور و ایـرج   : نهـد  مـی  شان نامهای فریدون ایشان را مطابق با ویژگی

هـا  سرزمینتقسیم قدرت و سرزمین، بخش چین و ترك به تور، 
 است، بخشیدهتر کوچکسلم، و ایران و یمن به ایرج که از همه 
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البته جلوتر توضیح داده .هستند
را فراهم

  
ــان    ــید از نهـ ــرون کشـ ــو بیـ ــه چـ نهفتـ

ــین       ــرك و چ ــی ت ــاور یک ــی روم و خ یک
    

البته از ابیات ماقبل این، در
سرزمین 
ترین  شرقی
تا غربی ـ  ایران

باالتر، از سرزمین سیاسی مجزایی که شاه خویش را دارد ب
که فریدون

اش را خواستگاري و تزویج کنند دختران
فردوسی 

زیادي وجود دارد
فردوسی زمینه آزمونی را براي پسرا

هراسد که فرزندان وي در سفر به یمن افسون می این
شده باشند 

و قلب پدر را شاد می
ملک گسترده 

فرزند تقسیم کند، تا اگر اجل وي فرارسد، فرزندان تدبیر و مـدیریت آن را آموختـه   
پیش از این، عالوه بر اینکه جغرافیاي سیاسـی جهـان یکدسـت اسـت بلکـه      . باشند

فرزندان فریدون نیز بی
وحدت فرهنگی و وحدت جغرافیایی(

فرزند آخرین را 
فریدون ایشان را مطابق با ویژگی

تقسیم قدرت و سرزمین، بخش چین و ترك به تور، 
سلم، و ایران و یمن به ایرج که از همه 
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کــه جایگــاه  آیــد کــه اصــل مکــان فرمانــدهی جهــان
از  تـوان  مـی  ایـن را . 

  .سپردن اداره آن به بهترین و خردورزترین فرزند خویش استنباط نمود
شاهنشاه  ،دریافت که شخص فریدون

قـرار  شـاید  گفـت   تـوان 
گرفتن ایران در نقطه ثقل راهبردي، دارا بودن منابع غنـی طبیعـی و وضـعیت ممتـاز     

وجود خصایل  دلیل به
در کنار پدر در سـرزمینی کـه   

 امـر از ایـن  . ی بود، ایشان را دچـار حسـد کـرد   
خواهد این نکته را گوشزد نمایـد کـه   

گرفتن  همواره در خطر حسادت و مورد تهاجم قرار

ایشـان  نگریست ولی پس از نامیدن 
 بینـان، طـالع خـوبی را بـراي ایشـان مشـاهده      
اما وي اطالع ندارد چـه چیـز بـر    

، وي در منظـور  بـدین 
زند که همین عمل تخم کینـه، حسـد، و نفـاق، و در    
امري که اگرچه براي اداره بهتر امور انجام گرفت 
ي ایـران را از یکپـارچگی بـرون بـرد و اسـباب پدرکشـی،       

  نــــــژاد چنــــــان مرزبانــــــان فــــــرخ

بـه سـبب تقسـیم جهـان، در     
  .بخشد

ــت راز  ــی داشــ ــه دل درهمــ ــه بــ   زمانــ
ــرد    ــدر آورد گــ ــار انــ ــاغ بهــ ــه بــ   بــ

آیــد کــه اصــل مکــان فرمانــدهی جهــان برمــی از ابیــات مختلــف
. باشـد  مـی  رزمین ایـران همین س ،)هارتلند( ژئواستراتژیک دارد

سپردن اداره آن به بهترین و خردورزترین فرزند خویش استنباط نمود
دریافت که شخص فریدون توان میگونه  این همچنین از برخی ابیات
تـوان  مـی در نتیجـه  . ماند می ، در ایرانایران پس از تقسیم قدرت

گرفتن ایران در نقطه ثقل راهبردي، دارا بودن منابع غنـی طبیعـی و وضـعیت ممتـاز     
بهشاید هم . رشک برادران را برانگیخت استراتژیک، /ژئوپلیتیک

در کنار پدر در سـرزمینی کـه    تر کوچکناپسندیده در ذات ایشان صرف ماندن برادر 
ی بود، ایشان را دچـار حسـد کـرد   همواره محل رتق و فتق امور مملکت

خواهد این نکته را گوشزد نمایـد کـه    می فردوسی :نیز گرفتنتیجه دیگري  
همواره در خطر حسادت و مورد تهاجم قرار موقعیت خاص آن دلیل

نگریست ولی پس از نامیدن  می تاکنون فریدون به فرزندان به یک چشم
بینـان، طـالع خـوبی را بـراي ایشـان مشـاهده       هاي جدید، طالع شان به نام و همسران

اما وي اطالع ندارد چـه چیـز بـر    . برد می کنند و این نکته پدر را در نگرانی فرو
بـدین . سـازد  مـی  گون و طالع آنها را سیه شود میفرزندان گران تمام 

زند که همین عمل تخم کینـه، حسـد، و نفـاق، و در     یم حالی دست به تقسیم جهان
امري که اگرچه براي اداره بهتر امور انجام گرفت . کارد می نهایت نزاع را میان ایشان

ي ایـران را از یکپـارچگی بـرون بـرد و اسـباب پدرکشـی،       امپراتوراما براي همیشه 
  .برادرکشی و فرزندکشی را بنا نهاد

  م جهان،ي نخست تقسیها سالاگرچه در 
چنــــــان مرزبانــــــان فــــــرخ  نشســـتند هـــر ســـه بـــه آرام و شـــاد    

  
بـه سـبب تقسـیم جهـان، در      »دیگري /من« دوگانهگیري  و شکل ها سالاما گذشت 

بخشد می شکلها  هاي ناپاك شیطانی، به خصومت درون زمینه خصال
ــار دراز   ــرین روزگـــــ ــد بـــــ ــت راز   برآمـــــ ــی داشــ ــه دل درهمــ ــه بــ زمانــ

ــرد     فرزانــــه شــــد ســــالخورد   فریــــدون    ــدر آورد گــ ــار انــ ــاغ بهــ ــه بــ بــ
  

  

  

از ابیــات مختلــف
ژئواستراتژیک دارد

سپردن اداره آن به بهترین و خردورزترین فرزند خویش استنباط نمود
همچنین از برخی ابیات
ایران پس از تقسیم قدرت

گرفتن ایران در نقطه ثقل راهبردي، دارا بودن منابع غنـی طبیعـی و وضـعیت ممتـاز     
ژئوپلیتیک

ناپسندیده در ذات ایشان صرف ماندن برادر 
همواره محل رتق و فتق امور مملکت

 توان می
دلیل بهایران 
  .است

تاکنون فریدون به فرزندان به یک چشم
و همسران

کنند و این نکته پدر را در نگرانی فرو نمی
فرزندان گران تمام 

حالی دست به تقسیم جهان
نهایت نزاع را میان ایشان

اما براي همیشه 
برادرکشی و فرزندکشی را بنا نهاد

اگرچه در 
  

نشســـتند هـــر ســـه بـــه آرام و شـــاد    
    

اما گذشت 
  درون زمینه خصال

ــار دراز   ــرین روزگـــــ ــد بـــــ برآمـــــ
فریــــدون   
  



  تـــر شـــد بـــه آیـــین و راي   
  کــــه دادش بــــه کهترپســــر تخــــت زر

چیست؟ آیا این همانی نیست که زمینـه  
؟ اگـر  شـود  مـی  ن افراد و کشورها با یکدیگر موجـب 

 شد، آیا کینه و حسـد میـان بـرادران شـکل    

قبایلی و حکمرانی گذشـته تـالش دارد تـا بـا     
برقراري ارتباط سببی میان پادشاهی همسایه عالوه بر آسودگی خیال از عدم تعرض 
از جانب همسایه غربی، اتحادي مستحکم را در برابر هجـوم دشـمنان ایجـاد کـرده     
پسران در سفر به یمن وحـدت خـود   

. گیـرد  مـی  شوند، با تقسیم اراضی اختالفات شکل
ورود ( خورند، اختالفات درونـی و اسـتحاله  

 وحـدت بـرادران را شکسـت   
  .است

ي با شیئیت یافتن دولت، حـاالت روانـی فـردي بـه     
کـه تـرس و حسـادت عامـل نـزاع و      
خونریزي در افراد و قبایل هستند، این عوامـل واحـدهاي سیاسـی را نیـز بـه جـان       
ی بیشتر دالیل تشویقی دارنـد  
پس صرف حسادت سلم و تور به موقعیت ایـرج بـه نـزاع میـان ایشـان      

ی در ژئـوپلیتیک برخی دیگر بر اصالت و اولویت عوامـل  
 بـا رد عوامـل سـطح خـرد    

بـه  ( 1عامل اصلی، ساختار
تفـاوت تصـویر    مثابـه دلیـل  

                                        
1. Structure 
2. Principle of Distribution of capabilities

ــاي   ــلم را دل ز جــ ــر ســ ــد مــ تـــر شـــد بـــه آیـــین و راي    دگرگونـــه  بجنبیــ
کــــه دادش بــــه کهترپســــر تخــــت زر  نبـــــودش پســـــندیده بخـــــش پـــــدر  
  

چیست؟ آیا این همانی نیست که زمینـه   گوید می آن راز را که فردوسی از آن سخن
ن افراد و کشورها با یکدیگر موجـب اختالف و نزاع را در روابط بی

شد، آیا کینه و حسـد میـان بـرادران شـکل     نمی ي ایران میان فرزندان تقسیم
  گرفت؟

قبایلی و حکمرانی گذشـته تـالش دارد تـا بـا     ي ها سنت فریدون مطابق با تمام
برقراري ارتباط سببی میان پادشاهی همسایه عالوه بر آسودگی خیال از عدم تعرض 
از جانب همسایه غربی، اتحادي مستحکم را در برابر هجـوم دشـمنان ایجـاد کـرده     

پسران در سفر به یمن وحـدت خـود    که درحالی. شود میاما ایران دچار تفرقه 
شوند، با تقسیم اراضی اختالفات شکل نمی زده کنند و افسون را حفظ می

خورند، اختالفات درونـی و اسـتحاله   نمی اگرچه از دخالت خارجی شکست
وحـدت بـرادران را شکسـت   ) ي شـیطانی در اندیشـه فـردي و حکمرانـی    ها
است فردوسی از چنین خطري براي آینده ایران بیمناك. 

  هاي نزاع غربی فردوسی، عبور از نظریه
ي با شیئیت یافتن دولت، حـاالت روانـی فـردي بـه     هابزگراي  نظریه نزاع واقع

کـه تـرس و حسـادت عامـل نـزاع و       طـور  همـان یابـد، در نتیجـه    می دولت تسري
خونریزي در افراد و قبایل هستند، این عوامـل واحـدهاي سیاسـی را نیـز بـه جـان       

ی بیشتر دالیل تشویقی دارنـد  ژئوپلیتیکدالیل  (Ahrensdorf, 2000: 3-4). اندازند می 
پس صرف حسادت سلم و تور به موقعیت ایـرج بـه نـزاع میـان ایشـان      . تا تکوینی
برخی دیگر بر اصالت و اولویت عوامـل  که  درحالی .بخشد ی

بـا رد عوامـل سـطح خـرد     اساسـاً  والتـز دارند، نظریه ساختاري  تأکید ها جنگ
عامل اصلی، ساختار عنوان بهنزاع گیري  بر شکل) سرشت انسان و ذات دولت

مثابـه دلیـل  بـه  ( 2هـا  و اصل توزیع توانمندي) ساز مثابه عامل زمینه
                                                                 

. Principle of Distribution of capabilities 
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ــاي   ــلم را دل ز جــ ــر ســ ــد مــ بجنبیــ
نبـــــودش پســـــندیده بخـــــش پـــــدر  
    

آن راز را که فردوسی از آن سخن
اختالف و نزاع را در روابط بی

ي ایران میان فرزندان تقسیمامپراتور
گرفت؟ می

فریدون مطابق با تمام
برقراري ارتباط سببی میان پادشاهی همسایه عالوه بر آسودگی خیال از عدم تعرض 
از جانب همسایه غربی، اتحادي مستحکم را در برابر هجـوم دشـمنان ایجـاد کـرده     

اما ایران دچار تفرقه . باشد
را حفظ می

اگرچه از دخالت خارجی شکست
ها ارزش
. دهد می

فردوسی، عبور از نظریه .3- 1
نظریه نزاع واقع بنا بر

دولت تسري
خونریزي در افراد و قبایل هستند، این عوامـل واحـدهاي سیاسـی را نیـز بـه جـان       

 یکدیگر
تا تکوینی

یم شکل
جنگبروز 

سرشت انسان و ذات دولت(
مثابه عامل زمینه



کل
 ش
ان
 زم
 در
ت
یری
و غ

ت 
هوی

 
مه
هنا
شا

ظر 
 من
ن از
یرا
ور ا
کش

ي 
گیر

 :
اه 
دگ
دی

ان
نس
ا

 
جی
خار

ت 
اس
سی

در 
ی 
ران
ه ای
وران
با

 
® 

نی
ستا
 به
جید
و م

ی 
طای
د ع
رها
ف

93  

، اگـر  الملل بینبا این برداشت از واقعیت 
دوران باستان تطبیق داد، صرف جـدایی  
را شکل بخشـید و دو عامـل سـطح خـرد     
بــا فــرارفتن از دالیــل 

، نظریه عنوان بهانگاري 
گذاري عناصر هویتی و فرهنگی اولویـت بخشـیده   
وضعیت اقتدارگریز وجود خارجی نـدارد،  

را  الملـل  بـین بندي خودي و غیرخودي زمینه اقتدارگریز شدن سیاست و 

عامل فرهنگی و هویتی را عامـل  
یا شروط الزم براي بـروز نـزاع باشـد،    

از اي  هچنین نزاعـی میـان بـرادران وجـود نـدارد و نشـان      
. گرفت وگرنه باید پیش از این نزاعی درمی

شـد، چـرا ایـرج     مـی 

از آنجـا کـه   . پـذیرد  نمـی 
 /دشـمن «سـاز، نسـبت   

یعنی همـواره هـر دولتـی بـراي     
هـاي   که شخصیت ست

سازي  صلح و دوست
بنـابراین از منظـر   . سازند که خصایل اهریمنی دارند

. گیـرد  اندیشه سیاسی فردوسی در سطح تحلیل خرد جاي می
ي خیر و شر بازتاب روحیه و خصـایل پهلوانـان و فرهنـگ مـردم آن قـوم      
دولت موجودیـت جداگانـه و مسـتقل نـدارد بلکـه دولـت هماننـد جامعـه         

چهـره   از این روي، اگرچه ایرانیان عموماً
مثبت و ممدوحی در شاهنامه دارند یا پهلوانان یـا فرمانـدهان نظـامی غیرایرانـی بـه      

با این برداشت از واقعیت  (Waltz, 1979: 88-101). سازد می را مطرح
دوران باستان تطبیق داد، صرف جـدایی   ژئوپلیتیکبتوان با تسامح آن را بر وضعیت 

را شکل بخشـید و دو عامـل سـطح خـرد     ) آنارشیک(سرزمینی وضعیتی اقتدارگریز 
بــا فــرارفتن از دالیــل . هــاي جنــگ را برافروختنــد عوامــل فــاعلی شــعله عنــوان

انگاري  با ورود نظریه سازه ،80گرا، از نیمه دهه  شناختی و مادي
گذاري عناصر هویتی و فرهنگی اولویـت بخشـیده   تأثیر، الملل بیناجتماعی سیاست 

وضعیت اقتدارگریز وجود خارجی نـدارد،   کارل اشمیتاز دیدگاه  )1384ونت، 
بندي خودي و غیرخودي زمینه اقتدارگریز شدن سیاست و  بلکه تقسیم
  (Chandler, 2008: 15-16). آورد می

عامل فرهنگی و هویتی را عامـل   کند می رسد آنچه فردوسی توصیف می به نظر
یا شروط الزم براي بـروز نـزاع باشـد،    و عناصر روانشناختی عوامل فاعلی ساز 

چنین نزاعـی میـان بـرادران وجـود نـدارد و نشـان      بندي  زیرا تا پیش از تقسیم
وگرنه باید پیش از این نزاعی درمی ؛شود مین شیطنت در سلم و تور مشاهده

مـی  به بروز خونریزي منجربندي  از سوي دیگر، اگر صرف تقسیم
  به این کار مبادرت نورزید؟

نمـی  فردوسی ایده اشمیت را هم، اگر بتوان گفـت، کـامالً  
سـاز، نسـبت    مطابق با ایده اشمیت، کارگزاران دولتی در یک فرایند هویت

یعنی همـواره هـر دولتـی بـراي     . سازند را میان خویش و دیگران برقرار می 
ست درحالیاین ). یا باید بکند( کند میزي سا بقاي خویش دشمن
صلح و دوست دنبال بههمواره ) در اینجا فریدون و ایرج( شده شاهنامه

سازند که خصایل اهریمنی دارند ها را کسانی می هستند و دشمنی
  .سازي نیست او، دیگرسازي ضرورت دولت

اندیشه سیاسی فردوسی در سطح تحلیل خرد جاي می به ادبیات والتزي،
ي خیر و شر بازتاب روحیه و خصـایل پهلوانـان و فرهنـگ مـردم آن قـوم      ها

دولت موجودیـت جداگانـه و مسـتقل نـدارد بلکـه دولـت هماننـد جامعـه         
از این روي، اگرچه ایرانیان عموماً. آن دهنده تشکیلاي است از افراد  مجموعه

مثبت و ممدوحی در شاهنامه دارند یا پهلوانان یـا فرمانـدهان نظـامی غیرایرانـی بـه      

  

  

را مطرح) دولت
بتوان با تسامح آن را بر وضعیت 

سرزمینی وضعیتی اقتدارگریز 
عنــوان بــه

شناختی و مادي روان
اجتماعی سیاست 

ونت، (. شد
بلکه تقسیم

می فراهم
به نظر

ساز  زمینه
زیرا تا پیش از تقسیم

شیطنت در سلم و تور مشاهده
از سوي دیگر، اگر صرف تقسیم

به این کار مبادرت نورزید؟ هرگز
فردوسی ایده اشمیت را هم، اگر بتوان گفـت، کـامالً  

مطابق با ایده اشمیت، کارگزاران دولتی در یک فرایند هویت
 »دوست

بقاي خویش دشمن
شده شاهنامه تحسین

هستند و دشمنی
او، دیگرسازي ضرورت دولت

به ادبیات والتزي،
ها دولت
دولت موجودیـت جداگانـه و مسـتقل نـدارد بلکـه دولـت هماننـد جامعـه         . هستند

مجموعه
مثبت و ممدوحی در شاهنامه دارند یا پهلوانان یـا فرمانـدهان نظـامی غیرایرانـی بـه      



 »نـژاد برتـر  «شوند، این به منزله آن نیست که فردوسـی بـه   
گونـه   این بلکه بر این نظر است که فرهنگ ایرانی در طول تاریخ بر

  .کند

هـر صـورت   ه ین خصایل پهلوانان و قهرمانان مثبت شاهنامه این است که ب
  :شود می یاد »کار سپهر

  برتـــر انـــدازه نتـــوان گرفـــت   
ــپهر    ــار سـ ــت کـ ــر شگفتسـ ــه یکسـ   کـ

آدمـی  . یابد نمی اه به فسون چرخ بلند راه
افتد  می ي شاهنامه چنان در گردونه تقدیر
کیـا،  (. »پرهیز از تقدیر نیز سودي نـدارد 

بلکه ایشـان در ذیـل   
  .آسمان تقدیر الهی به اندیشه مبارزه و امکان تغییر سرنوشت باور دارند

ــت  ــردش ایزدیســ ــان گــ ــت کــ   بدانســ
ــار   ــردش روزگـــ ــا گـــ ــید بـــ   بکوشـــ

پهلوان خردمند اسـت امـا   
در ایـن صـورت   . خداوند داناتر و حکیم است که عقل آدمی توان فهم آن را نـدارد 

ــان و خـــــرد    ــدو راه جـــ ــد بـــ   نیابـــ
ــوي  ــو شــ ــار یکســ   کــ

  ش کـــردن نگـــاهفرمـــانْ

ي حماسـی و اسـاطیري آنسـت کـه در کنـار قهرمـان اصـلی        
مثبـت داسـتان    شخصیت

شوند، این به منزله آن نیست که فردوسـی بـه    خصایل منفی شناخته می
بلکه بر این نظر است که فرهنگ ایرانی در طول تاریخ بر. ایرانی باور دارد

کند میخصالی را در خود تربیت  نیک شکل گرفته است که مردمان

  نزد فردوسی »خودي«هاي  ویژگی
ین خصایل پهلوانان و قهرمانان مثبت شاهنامه این است که بتر

کار سپهر«آنچه از آن به . دانند قدر الهی می خویشتن را تسلیم قضا و
برتـــر انـــدازه نتـــوان گرفـــت   کـــزان   بپرســید و گفــتش چــه دیــدي شــگفت    

ــپهر     چنــــین گفــــت بــــا شــــاه بــــوزرجمهر   ــار سـ ــت کـ ــر شگفتسـ ــه یکسـ کـ
  

اه به فسون چرخ بلند راهگ انسان شاهنامه، به دانش و کوشش، هیچ
ي شاهنامه چنان در گردونه تقدیرها داستانآدمی در  ...شکار سرنوشت است

پرهیز از تقدیر نیز سودي نـدارد . توان سرکشی داردگیرد و نه  می که نه آرام
بلکه ایشـان در ذیـل   . البته این به معناي ناتوانی و کرختی قهرمانان نیست )39

آسمان تقدیر الهی به اندیشه مبارزه و امکان تغییر سرنوشت باور دارند
ــت      ــام چیس ــه هنگ ــران ک ــرد پی ــه ک ــت   نگ ــردش ایزدیســ ــان گــ ــت کــ بدانســ

ــار    ولـــیکن بـــه مـــردي همـــی کـــرد کـــار    ــردش روزگـــ ــا گـــ ــید بـــ بکوشـــ
  

پهلوان خردمند اسـت امـا   . بیند می متعال چنین پهلوانی همواره خود را زیر نظر قادر
خداوند داناتر و حکیم است که عقل آدمی توان فهم آن را نـدارد 

  .شود میپذیر  شکست اگرچه گران اما تحمل
ــان و خـــــرد     ان بگـــذردســـخن هرچـــه زیـــن گـــوهر  ــدو راه جـــ ــد بـــ نیابـــ

ــی ز  بــه هســتیش بایــد کــه خســتو شــوي        ــار بــ ــوي  گفتــ ــو شــ ــار یکســ کــ
ــده راه    ــی و جوینــــ ــتنده باشــــ فرمـــانْه ژرفـــی بـــه بـــ  پرســــ
  

ي حماسـی و اسـاطیري آنسـت کـه در کنـار قهرمـان اصـلی        ها داستانویژگی تمام 
شخصیتتا  شود می روایت، یک شخصیت منفی و فرومایه قرار داده
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خصایل منفی شناخته می
ایرانی باور دارد

شکل گرفته است که مردمان

ویژگی .2-3
تر مهماز 

خویشتن را تسلیم قضا و
  

بپرســید و گفــتش چــه دیــدي شــگفت    
چنــــین گفــــت بــــا شــــاه بــــوزرجمهر  
    

انسان شاهنامه، به دانش و کوشش، هیچ«
شکار سرنوشت است

که نه آرام
1369: 39

آسمان تقدیر الهی به اندیشه مبارزه و امکان تغییر سرنوشت باور دارند
  

ــت      ــام چیس ــه هنگ ــران ک ــرد پی ــه ک نگ
ولـــیکن بـــه مـــردي همـــی کـــرد کـــار   
    

چنین پهلوانی همواره خود را زیر نظر قادر
خداوند داناتر و حکیم است که عقل آدمی توان فهم آن را نـدارد 

شکست اگرچه گران اما تحمل
  

ســـخن هرچـــه زیـــن گـــوهر 
بــه هســتیش بایــد کــه خســتو شــوي       
ــده راه    ــی و جوینــــ ــتنده باشــــ پرســــ
    

ویژگی تمام 
روایت، یک شخصیت منفی و فرومایه قرار داده
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ارتبـاط ایـرج   در ایـن  
 خصـیتی آزاده، خردمنـد، خرسـند و پـذیراي    

در نبـرد   )57 :1383محمـودي،  
دسـتی   چیره: نام بردگونه 

مند، وفـاي   آالت جنگی، منش ساده، سرشت سامان
شناسی، غرور نسبت به تمدن خویش، پشتکار در جنگ، و زورمنـدي  

فردوسی خود از ابتداي سرایش اثر خویش، در جاي جاي شاهنامه، چه از زبان 
خود و چه از زبان پهلوانان خوشنام، پسندیدگی خرد و اندیشه، تن سـالم، خصـایل   

گویا مطـابق بـا   . کند می
سراسـر نبـرد    ،نخواهند گرفت و اینکه جهـان 

 )1388پـور،   اسـماعیل (
براي مثال سلم و تور بـرادران  
شیطانی و ناپایـداري خـرد   

همین بس کـه  . آشکار نیست

و  ؛و نصیحت دل برادران را نـرم سـازد  
بیهودگی  البته فریدون از

امـا کیفیـت   . کنـد  مـی 
هرگـز گمـان   ) دالنـه 

 وفایی دنیا از ناپایداري و بی
طلبانه برادران براي تصاحب سرزمین ایـران  

دانـد و ایـن    چنین پادشـاهی را بـدفرجامی مـی   
کـه   کنـد  می راستی اعالم

برتري حکمرانـی  ( دهد
 اینکــه آیــین او کــوچکی

در ایـن   )458 :1380 ،کویاجی(. خود را به کمال نشان دهدهاي 
خصـیتی آزاده، خردمنـد، خرسـند و پـذیراي    شین فرمانرواي ایران مسـتقل را  

محمـودي،  (. یـابیم  میدر) قانون اساسی یا ناموس طبیعت(
گونه  این نبرد ایرانی راهاي  ویژگی توان می رستم و اسفندیار هم

آالت جنگی، منش ساده، سرشت سامان در فنون رزم و استفاده از ابزار و
شناسی، غرور نسبت به تمدن خویش، پشتکار در جنگ، و زورمنـدي   به عهد، وظیفه

  )456 :1380 کویاجی،(
فردوسی خود از ابتداي سرایش اثر خویش، در جاي جاي شاهنامه، چه از زبان 
خود و چه از زبان پهلوانان خوشنام، پسندیدگی خرد و اندیشه، تن سـالم، خصـایل   

می اخالقی و ناسازگاري گناه و نافرمانی خدا با خرد را گوشزد
نخواهند گرفت و اینکه جهـان کالم قرآن هیچ دو حقی برابر هم قرار 

(. ، یا به بیان دیگـر، نبـرد میـان خیـر و شـر اسـت      حق و باطل
براي مثال سلم و تور بـرادران  . شوند ي منفی معرفی میها شخصیتقهرمانان منفی با 

شیطانی و ناپایـداري خـرد   هاي  ایرج در حسادتی پوچ، گرفتار حرص و آز، وسوسه
آشکار نیست شود می رفتن خرد چه بر جان حاکم با کهاین. شوند

  .سالم متعارض با شیطان و افعال شیطانی خواهد بود
و نصیحت دل برادران را نـرم سـازد   وگو گفتکوشد با  می ایرج در تمام کار

البته فریدون از. برادرکشی رخ نداده است چکه تاکنون هی ست درحالی
مـی  وشـزد گبـرادران بـه او    دسـت  به گها و خطر مر این نصیحت

دالنـه  ساده( که وي دهد می اندرزها و نحوه به قتل رسیدن ایرج نشان
  .کرد نمی چنین خطري را از سوي برادران خویش حس

از ناپایداري و بی برادران بدکار خود به روشنیایرج نیز در مواجه با 
طلبانه برادران براي تصاحب سرزمین ایـران   آنگاه که با خواست جاه. گوید می
چنین پادشـاهی را بـدفرجامی مـی    ، پایان دنیاطلبی و اینگردد می
راستی اعالمه ب، بلکه گوید میجهت نرم کردن دل آنها نصرفاً  سخنان را

دهد می ورزي را بر چنین ملکی ترجیح جاي کینهه برادردوستی ب
اینکــه آیــین او کــوچکی. )طلبــی دولتــی اخالقــی و مخالفــت بــا سیاســت توســعه

  

  

هاي  ویژگی
ین فرمانرواي ایران مسـتقل را  نخست

(» بنداد«
رستم و اسفندیار هم

در فنون رزم و استفاده از ابزار و
به عهد، وظیفه

(. خشن
فردوسی خود از ابتداي سرایش اثر خویش، در جاي جاي شاهنامه، چه از زبان 
خود و چه از زبان پهلوانان خوشنام، پسندیدگی خرد و اندیشه، تن سـالم، خصـایل   

اخالقی و ناسازگاري گناه و نافرمانی خدا با خرد را گوشزد
کالم قرآن هیچ دو حقی برابر هم قرار 

حق و باطل
قهرمانان منفی با 

ایرج در حسادتی پوچ، گرفتار حرص و آز، وسوسه
شوند یم

سالم متعارض با شیطان و افعال شیطانی خواهد بود خرد
ایرج در تمام کار

درحالیاین 
این نصیحت

اندرزها و نحوه به قتل رسیدن ایرج نشان
چنین خطري را از سوي برادران خویش حس

ایرج نیز در مواجه با 
میسخن 
می مواجه

سخنان را
برادردوستی ب

اخالقــی و مخالفــت بــا سیاســت توســعه



  مداریــــد کــــینروي بــــا مــــن 
ــرد  ــه کــ ــرین رنجــ ــد بــ ــرا نبایــ   روانــ

در ازاي این رادمردي پادشاه ایران، دو دیگر حتـی ظرفیـت شـنیدن سـخن نیـک را      
برابـر   رد. کند می ندارند و این سخنان بیش از هر چیز دیگر آنها را کالفه و اهریمنی

جنگ براي پادشاهی را جنـگ بـراي دنیـا و    
گفتیم پـیش از ایـن پادشـاهی    

تـاکنون   عـالوه  به. بر جهان امري خیر و در جهت اجراي فرمان اهورامزدا بوده است

  چانـــــد از خـــــون مـــــن کردگـــــار
  مکـــــن بـــــا جهانـــــداریزدان ســـــتیز

خواهی تور و سلم از برادر خویش کینـه را بـاال گرفتـه و بـرادر را     
سرش از تن جدا نموده، 

طلبـی در زمـانی    جالب است که این برادرکشی و جاه
 که جهان از پیوستگی خـویش بیـرون آمـده و بـه سـه قسـمت تقسـیم       

بعد، به فکر نبـرد   ها سال
انـد، ابتـدا    خواهی ایرانیـان بیمنـاك  

امـا  . کوشند نظر مثبت فریدون و منوچهر را براي زندگی در صلح جلـب نماینـد  

کار گرفته است تا هـر دو جبهـه را در منتهـاي    
در  هـاي اولیـه   نخست آنکـه منـوچهر پـس از پیـروزي    

و پیـروزي و شکسـت   
از روي ) یا سـپاه ایـران  

  :اي ندارد کشی میانه است و با آز و گردن) نثاري
روي بــــا مــــن  بــــدین  ســـــپردم شـــــما را کـــــاله و نگـــــین

ــرد     ــگ و نبـ ــت ننـ ــما نیسـ ــا شـ ــرا بـ ــرد   مـ ــه کــ ــرین رنجــ ــد بــ ــرا نبایــ روانــ
  

در ازاي این رادمردي پادشاه ایران، دو دیگر حتـی ظرفیـت شـنیدن سـخن نیـک را      
ندارند و این سخنان بیش از هر چیز دیگر آنها را کالفه و اهریمنی

جنگ براي پادشاهی را جنـگ بـراي دنیـا و    ی برادران، ایرج طلب جنگخواهی و 
گفتیم پـیش از ایـن پادشـاهی     طور همانکه  ست درحالیاین . داند می ستیز علیه خدا

بر جهان امري خیر و در جهت اجراي فرمان اهورامزدا بوده است
  :گونه سابقه برادرکشی وجود نداشته است

چانـــــد از خـــــون مـــــن کردگـــــاربپی  مکـــش مـــر مـــرا کـــت ســـرانجام کـــار
ــافت    ــتی یـ ــان خواسـ ــز نجهـ ــون مریـ مکـــــن بـــــا جهانـــــداریزدان ســـــتیز  خـ
  

خواهی تور و سلم از برادر خویش کینـه را بـاال گرفتـه و بـرادر را      در ازاي این نیک
سرش از تن جدا نموده، . فرستند می ناگاه کشته و به بدترین شکل براي پدر خویش

جالب است که این برادرکشی و جاه. کنند می با عطر و مشک معطر
که جهان از پیوستگی خـویش بیـرون آمـده و بـه سـه قسـمت تقسـیم        دهد

.  
سالفرزند او، منوچهر، برادران،  دست بهپس از مرگ ایرج 
خواهی ایرانیـان بیمنـاك   سلم و تور که از کین. افتد با عموهاي خویش می

کوشند نظر مثبت فریدون و منوچهر را براي زندگی در صلح جلـب نماینـد  
  .دهد میخورند و کارزار روي  ایرانیان فریب نمی

کار گرفته است تا هـر دو جبهـه را در منتهـاي    ه فردوسی تمام تالش خود را ب
نخست آنکـه منـوچهر پـس از پیـروزي    . خوبی و بدي توصیف کند

و پیـروزي و شکسـت    گوید می بینی الهی خویش را باز اي به فریدون ابتدا جهان
یا سـپاه ایـران  ( خواهی او که کینه دهد میاین نشان  .داند را به قضاي او می
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نثاري خاك(
  

ســـــپردم شـــــما را کـــــاله و نگـــــین
ــرد     ــگ و نبـ ــت ننـ ــما نیسـ ــا شـ ــرا بـ مـ
    

در ازاي این رادمردي پادشاه ایران، دو دیگر حتـی ظرفیـت شـنیدن سـخن نیـک را      
ندارند و این سخنان بیش از هر چیز دیگر آنها را کالفه و اهریمنی

خواهی و  کین
ستیز علیه خدا

بر جهان امري خیر و در جهت اجراي فرمان اهورامزدا بوده است
گونه سابقه برادرکشی وجود نداشته است هیچ

  
مکـــش مـــر مـــرا کـــت ســـرانجام کـــار

ــافت    ــتی یـ ــان خواسـ جهـ
    

در ازاي این نیک
ناگاه کشته و به بدترین شکل براي پدر خویش

با عطر و مشک معطر
دهد می رخ
.شود می

پس از مرگ ایرج 
با عموهاي خویش می

کوشند نظر مثبت فریدون و منوچهر را براي زندگی در صلح جلـب نماینـد   می
ایرانیان فریب نمی

فردوسی تمام تالش خود را ب
خوبی و بدي توصیف کند

اي به فریدون ابتدا جهان نامه
را به قضاي او می
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انتقام گرفتن یـک فعـل خنثـی اسـت کـه در      
جـویی   اگـر ایـن کینـه   

نامد و براي سپاه خـویش  
» احدي الحسنیین«این همان 

شـوند   مـی  نبرد با کفار وعده داده شده است؛ یا کشته
شـوند کـه در    کشند و پیروز می

این صورت هدف از نبرد را که همانا شکست دشمنان خدا و رسـول او و تصـاحب   

ــاه   ــاك از گنـ ــته پـ ــود شسـ   بـ
ــت ــاالر زر وز دادار بخــــــــ   ز ســــــــ

همچنین فردوسی در این صحنه نبرد به نوع دیگري نیز میان اردوگـاه حـق و باطـل    
، زیرکـی،  ریـزي  برنامـه 
تـر   نکته جالـب . شوند

دفع شر و کسب رضـاي  
دارد که دیگر زمـان انتقـام و کشـتن    

امیـد، صـلح و   کاشـتن بـذر   

  ســـــران را ســـــر کشـــــتن آزاد شـــــد
  تــــن آلــــت جنــــگ بیــــرون کنیــــد

مخاطبـان منتظـر آخـرین سـخن از     
استاد سخن از ایـن  . دانند

ین تر مهمطول کارزار یکی را که به اعتقاد او 
فریـدون همـه را   . اهمیت آن را گوشزد نماید

انتقام گرفتن یـک فعـل خنثـی اسـت کـه در      . جویی سطحی نیست دنیاطلبی و لذت
اگـر ایـن کینـه   . شود می سندیده یا ناپسندپ) خیر یا شر( ترکیب با نیت فاعلی

  .براي دفع شر و کسب رضاي خدا باشد ممدوح است
نامد و براي سپاه خـویش   در ادامه نبرد منوچهر سپاه دشمن را سپاه اهریمن می

این همان . دهد میوعده بهشت و شهادت یا پیروزي و غنیمت را 
نبرد با کفار وعده داده شده است؛ یا کشته منان درؤدر قرآن است که به م

کشند و پیروز می می یابند یا می و به فیض شراب طهوراي الهی دست
این صورت هدف از نبرد را که همانا شکست دشمنان خدا و رسـول او و تصـاحب   

  .آورند غنایم جنگی است، فراچنگ می
ــتی  گــاه کســی کــو شــود کشــته زیــن رزم     ــاه   بهشـ ــاك از گنـ ــته پـ ــود شسـ بـ

ــت      ــیم و تخـ ــد دیهـ ــاه یابنـ ــم از شـ ــت  هـ ــاالر زر وز دادار بخــــــــ ز ســــــــ
  

همچنین فردوسی در این صحنه نبرد به نوع دیگري نیز میان اردوگـاه حـق و باطـل    
برنامـه نمایشی سپاه ایـران اهـل    ةدر این پرد. کشد می خط پررنگی

شوند می مل از رهبري نشان دادهبري کا آشنایی با فنون رزم و فرمان
دفع شر و کسب رضـاي  صرفاً  جویانه با عموها آنکه از آنجایی که هدف از نبرد کینه

دارد که دیگر زمـان انتقـام و کشـتن     می خداست، با پایان یافتن جنگ منوچهر اعالم
کاشـتن بـذر    دنبـال  بهبدخواهان به پایان رسیده است و از امروز باید 

  .اندیشی بود
ســـــران را ســـــر کشـــــتن آزاد شـــــد  کنـــــون روز دادســـــت بیـــــداد شـــــد

ــر جو    ــه مهـ ــد یهمـ ــون کنیـ ــد و افسـ تــــن آلــــت جنــــگ بیــــرون کنیــــد ز  یـ
  
مخاطبـان منتظـر آخـرین سـخن از      در پایان نبرد و اتمام نمایشنامه فردوسی، عموماً

دانند می داستانین پیام تر مهمباشند یا آخرین کالم را  می
طول کارزار یکی را که به اعتقاد او هاي  فرصت استفاده کرده تا از تمام پیام

اهمیت آن را گوشزد نماید ترتیب بدیناست بار دیگر ذکر کند تا 
  :در این گاه. ماند نمی و جز نزدیکان کسی کند می 

  

  

دنیاطلبی و لذت
ترکیب با نیت فاعلی

براي دفع شر و کسب رضاي خدا باشد ممدوح است
در ادامه نبرد منوچهر سپاه دشمن را سپاه اهریمن می

وعده بهشت و شهادت یا پیروزي و غنیمت را 
در قرآن است که به م

و به فیض شراب طهوراي الهی دست
این صورت هدف از نبرد را که همانا شکست دشمنان خدا و رسـول او و تصـاحب   

غنایم جنگی است، فراچنگ می
  

کســی کــو شــود کشــته زیــن رزم    
ــت      ــیم و تخـ ــد دیهـ ــاه یابنـ ــم از شـ هـ
    

همچنین فردوسی در این صحنه نبرد به نوع دیگري نیز میان اردوگـاه حـق و باطـل    
خط پررنگی

آشنایی با فنون رزم و فرمان
آنکه از آنجایی که هدف از نبرد کینه

خداست، با پایان یافتن جنگ منوچهر اعالم
بدخواهان به پایان رسیده است و از امروز باید 

اندیشی بود نیک
  

کنـــــون روز دادســـــت بیـــــداد شـــــد
ــر جو    ــه مهـ همـ
    

در پایان نبرد و اتمام نمایشنامه فردوسی، عموماً
می قهرمان

فرصت استفاده کرده تا از تمام پیام
است بار دیگر ذکر کند تا 

 مرخص



ــوار   ــان زار و خـ ــد از جهـ ــد آن ارجمنـ   شـ
ــاد   ــد شـ ــرد خردمنـ ــت مـ ــو نیسـ   تـ

دیده، تمام رذایل اخالقی و صفات اهریمنی ریشه در دنیاطلبی 
، حـافظ و بوم،  یا به قول دیگر شاعر بزرگ این مرز

فردوسـی در شـاهنامه در مقـام یـک     
لـذا نگـاه او حتـی در چرایـی پیـروزي و شکسـت       

ید زاویـه  با توجه به این نکته که فردوسـی کوشـ  
در . دسـت یافـت   تـوان 

کـه   شود می ایران سرزمینی توصیف
ـ  مـی  آن همـواره بـالقوه   مـورد   دتوان
 هـا  تـورانی  ثانیـاً . که در طول تاریخ بارها ثابت شده است

را مـدافع راسـتی و درسـتی نمـایش داده     
انـدیش   دوسـت و روشـن  

تا نسبت به آینده این سرزمین و مردمـان  
هـا را ببینـد و بـا     انگاري نیست که فقط بدبختی
وي اگر هم شـاهد  . زبان مناسب غلوآمیز شاعرانه آنها را به مردم خویش نسبت دهد

، و در میان مردم خویش است اما چون به فکر اصـالح اسـت  
. دارد تأکیـد هـا   امـا بـر نیکـی   

شاهنامه با نـام و یـاد عظمـت حضـرت آفریـدگار آغـاز و پـس از طـی         
هاي فراوان تلخ و شـیرین، در نهایـت بـا خوشـی و برتـري      

  »!امه آخرش خوش است
دلیـر اسـت و حتـی     

ها و مبارزات او در جهت اجراي اخالقیات و 
طلـب قلمـداد    ایرانـی قـومی صـلح   

ــ  ــتند بـــ ــه بســـ ــهریاردخمـــ ــوار    ر شـــ ــان زار و خـ ــد از جهـ ــد آن ارجمنـ شـ
ــ  جهانـــــا سراســـــر فسوســـــی و بـــــاد   ــاد  ه بـ ــد شـ ــرد خردمنـ ــت مـ ــو نیسـ تـ
  

دیده، تمام رذایل اخالقی و صفات اهریمنی ریشه در دنیاطلبی  به نظر فردوسی جهان
یا به قول دیگر شاعر بزرگ این مرز. و بیهوده بزرگ داشتن آن است

  .است »عروس هزار داماد

  هویت در شاهنامه /تصویر ایرانی
فردوسـی در شـاهنامه در مقـام یـک      گفـت اساسـاً   توان میبندي این بخش  در جمع

لـذا نگـاه او حتـی در چرایـی پیـروزي و شکسـت        .ر گرفتـه اسـت  اراوي تاریخ قر
با توجه به این نکته که فردوسـی کوشـ  . گرفته است روشنی جا قهرمانان به

تـوان  مـی  دید ایرانی را منعکس کند در واقع به زاویه دیـد او نیـز  
ایران سرزمینی توصیف اوالً. ایران و ایرانیان است شاهنامه، برتري از آنِ

آن همـواره بـالقوه   راهبـردي به سبب منابع غنی طبیعی و موقعیت 
که در طول تاریخ بارها ثابت شده است دنیاطلبان و حسودان باشد

را مـدافع راسـتی و درسـتی نمـایش داده     ) خـود ( را مدافع بدي و ایرانیان) دیگري
دوسـت و روشـن   زیرا فردوسی شـاعري ایـران  . این نگاه طبیعی است

تا نسبت به آینده این سرزمین و مردمـان   شود میهر دوي این صفات موجب 
انگاري نیست که فقط بدبختی وي نویسنده سیاه. نگران باشد

زبان مناسب غلوآمیز شاعرانه آنها را به مردم خویش نسبت دهد
در میان مردم خویش است اما چون به فکر اصـالح اسـت  ها  و کاستیها 

امـا بـر نیکـی    گوید میها را  نه صرف توصیف و توبیخ، اگرچه بدي
شاهنامه با نـام و یـاد عظمـت حضـرت آفریـدگار آغـاز و پـس از طـی          خاطر

هاي فراوان تلخ و شـیرین، در نهایـت بـا خوشـی و برتـري       ماجراها و فرازو نشیب
امه آخرش خوش استشاهن« :رسد و به قول معروف می اهورا به پایان

 که قوم ایرانـی مقـاوم و   دهد میآنکه فردوسی نشان  دیگر
ها و مبارزات او در جهت اجراي اخالقیات و  ، اما تمام کوششکند میورزي هم 

ایرانـی قـومی صـلح    ،در شـاهنامه  لـذا . برپایی صفات اهورایی اسـت 
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ــ   در ــتند بـــ ــه بســـ دخمـــ
جهانـــــا سراســـــر فسوســـــی و بـــــاد  
    

به نظر فردوسی جهان
و بیهوده بزرگ داشتن آن است

عروس هزار داماد« دنیا

تصویر ایرانی .3- 3
در جمع

راوي تاریخ قر
قهرمانان به

دید ایرانی را منعکس کند در واقع به زاویه دیـد او نیـز  
شاهنامه، برتري از آنِ

به سبب منابع غنی طبیعی و موقعیت 
دنیاطلبان و حسودان باشد

دیگري(
این نگاه طبیعی است. است
هر دوي این صفات موجب . است

نگران باشد آن دل
زبان مناسب غلوآمیز شاعرانه آنها را به مردم خویش نسبت دهد

ها  ناراستی
نه صرف توصیف و توبیخ، اگرچه بدي

خاطر بدین
ماجراها و فرازو نشیب

اهورا به پایان
دیگر

ورزي هم  کین
برپایی صفات اهورایی اسـت 
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گویـد و چـه فرهنـگ    
مردمان زمانه خویش را بازمی نمایاند، درد زنده کردن قوم و زبان فارسی را دارد اما 

بسـی  «این را در بیـت  
 و در سراسـر شـاهنامه  

هـاي   شخصـیت . این، پهلوانان شاهنامه همگی دنیایی و فـانی هسـتند  
دارنـد و بـر ضـعف خـویش واقـف      

موکـول بـه مشـیت     چیـز 
. شـود  مـی  به توحید و قادر و حکیم متعـال شناسـانده  

ز اهمیت بعدي آنکه در شاهنامه در چنـد نوبـت ایرانـی متـرادف بـا طبقـه       
طبقه دهقان در ایران از زمان باستان 
البته در اینجا دهقـان معنـاي   

هـم  . باشـد  مـی  و مراد از آن مالک و زمیندار
-19 :1373 ،مسکوب(. 
روز آنچنـان رواج   در ایران آن

  .کردند ایرانی را به دهقان متصف می
برانگیختن حس ملی از راه بیـدار  

هـایی   مـراد از آن عمـوم تـاریخ   
ادبی یا اساطیر خالی هاي 

آشتی امر ملی با امر دینی است؛ کوششی است در راه سـازکاري بـا واقعیـت    
: 1373 ،مسـکوب ( .»ایرانی ماندن و مسلمان بـودن 

احیاي هویت ملی و باسـتانی  
در واقـع  . دهـد ارائـه  
  .اسالمی است بینی

 پرسـتی فردوسـی از جـنس   
ي ایـران و از دسـت   
هـا بسـیاري از شـاعران و مورخـان از جملـه      

گویـد و چـه فرهنـگ     آنکه فردوسی چه روحیـات خـویش را بـازمی    سوم. 
مردمان زمانه خویش را بازمی نمایاند، درد زنده کردن قوم و زبان فارسی را دارد اما 

این را در بیـت  . به مذهب اهل بیت نیزدل بسته است به دین اسالم خصوصاً
و در سراسـر شـاهنامه  و همچنـین مـدح پیـامبر و آل ا    »...این سال سی رنج بردم در

  .در یافت 
این، پهلوانان شاهنامه همگی دنیایی و فـانی هسـتند   افزون بر

دارنـد و بـر ضـعف خـویش واقـف      هـایی   کاستینیز در نهایت اي  هبزرگ و اسطور
چیـز  همهبرند این است که  نمی آنچه در نبردها از خاطر

به توحید و قادر و حکیم متعـال شناسـانده   درستی بهخدا نیز . الهی است
ز اهمیت بعدي آنکه در شاهنامه در چنـد نوبـت ایرانـی متـرادف بـا طبقـه       ئ
طبقه دهقان در ایران از زمان باستان . دشو میدو گمانه به ذهن متبادر . شود می

البته در اینجا دهقـان معنـاي   . و مددکار حاکمان بوده است ،، یارطبقه اصلی و حیاتی
و مراد از آن مالک و زمیندار ؛از معادل کنونی آن دارد واالتري

. کردند می آوري دادند و هم در زمان ضرور سپاه جمع می
در ایران آنهر دلیلی شغل دهقانی ه حدس دیگر آنست که ب

ایرانی را به دهقان متصف می ،داشته است که با استفاده از صنعت تشبیه
برانگیختن حس ملی از راه بیـدار  ها  باري اگر نقش شاهنامه« گوید می مسکوب
مـراد از آن عمـوم تـاریخ   [ متعـارف هاي  قومی است، نقش تاریخ ةکردن خاطر

هاي  پردازد و از آرایه می ان و تحلیل وقایعاست که به صرف بی
آشتی امر ملی با امر دینی است؛ کوششی است در راه سـازکاري بـا واقعیـت    

ایرانی ماندن و مسلمان بـودن : وجوي راهی بینابین زمان و جست
احیاي هویت ملی و باسـتانی  رسد شاهنامه فردوسی هم در جهت  می اما به نظر
ارائـه   ار باشـد گخواهد قرائتی دینی که با اسالم سـاز  می است و هم

بینی جهانایران با عینک  روایت تاریخی وي از تاریخ و اسطوره در
پرسـتی فردوسـی از جـنس    وطـن  گویـد  مـی  ـ  شـناس معـروف   ایرانـ  نولدکه

ي ایـران و از دسـت   امپراتـور اگرچه با فروپاشیدن . بود »پرستی معنوي محض
هـا بسـیاري از شـاعران و مورخـان از جملـه       دادن ابهت همیشگی خویش تـا قـرن  

  

  

. شود می
مردمان زمانه خویش را بازمی نمایاند، درد زنده کردن قوم و زبان فارسی را دارد اما 

به دین اسالم خصوصاً
رنج بردم در

 توان می
افزون بر

بزرگ و اسطور
آنچه در نبردها از خاطر. هستند

الهی است
ئنکته حا
میدهقان 

طبقه اصلی و حیاتی
واالتريبسیار 
می خراج

حدس دیگر آنست که ب )18
داشته است که با استفاده از صنعت تشبیه

مسکوب
کردن خاطر

است که به صرف بی
آشتی امر ملی با امر دینی است؛ کوششی است در راه سـازکاري بـا واقعیـت    ] است

زمان و جست
اما به نظر )81

است و هم
روایت تاریخی وي از تاریخ و اسطوره در

نولدکه
پرستی معنوي محض ایران«

دادن ابهت همیشگی خویش تـا قـرن  



هاي این مردمان  حفظ میراث تمدنی و تاریخ و آیین
ا قـرار دادن یکـی   مبن 

دانـد، کـه    سرشـت مـی  
 موضـوع اما آیا فردوسـی بـه ایـن    

، هرچند این خالف این نظر 
انجـام دهـد و    یسـت 

در شـاهنامه  . سـت یطـور ن 
شوند و به  نمی هستند و هرگز دچار خطا و اشتباه
گونـه   ایـن  زیـ رستم شاهنامه ن

. »هـم در نظـر گرفـت   
هـم در  . نه ایرانی خیر مطلق است و نه دیگران شر مطلـق 
برخی ( خوبانی در میان اغیار

نحـوه بیـان او از تـاریخ    
بلکـه  . انـدیش و احساسـی نیسـت   

در واقـع   .خوانندگان ابیات او به روایت او اعتمـاد کننـد  
اي کـه دوسـت و    به گونـه 

اسالمی . ك.براي اطالع بیشتر ر
وارد بحث کیفیـت   توان

هــاي فرهنــگ دو نگــاه نســبت بــه ذات آن وجــود دارد؛ جوهرگرایانــه و 
باور بـر ایـن   ) باورانه
هـا از   فرسـنگ  ایـن دو 

، فرهنگ داراي ذات ثابت و دائمی است که به نـدرت، یـا اصـالً   
میـان  ها  پس فرهنگ یک چیز است، پیچیده و مرموز که تمام مرزبندي

حفظ میراث تمدنی و تاریخ و آیین دنبال بهها  نامه نویسندگان خداي
 بودند، اما در نهایت این فردوسی بود که توانست این مهم را با

  .نامه به انجام برساند از متون معتبر خداي
سرشـت مـی   صفت و خـداي  گفته شد که شاهنامه ایرانی را قوم نیک

اما آیا فردوسـی بـه ایـن    . اغلب دشمنان ایشان دل در گروي اهریمن دارند
، هرچند این خالف این نظر سازد نگاهی مطلق دارد؟ دقت در متن پاسخ را منفی می

سـت یار ناشاکست قهرمان ا نکر آنها ممیدر اساط« گوید میاست که 
ـ در شـاهنامه ا  کـه  درصـورتی دچار خطا و اشتباه شود  طـور ن  نی

هستند و هرگز دچار خطا و اشتباه یرخواهیو خ یپهلوانان نماد خوب
رستم شاهنامه ن. خورد نمی نیگاه پشت قهرمان به زم چیقول معروف ه

ـ است و ا ـ یهـن ا کبـاور   یـک  عنـوان  بـه  تـوان  مـی  ن رای هـم در نظـر گرفـت    یران
نه ایرانی خیر مطلق است و نه دیگران شر مطلـق ، اتفاقاً )1388پور،  اسماعیل

خوبانی در میان اغیارو هم ) کاووس کی( شوند می میان ایرانیان ناکسان یافت
نحـوه بیـان او از تـاریخ    . و این نقطه قوت فردوسی است ؛)ورانیانفرماندهان سپاه ت

انـدیش و احساسـی نیسـت    بـاور خـام   ایران گویاي آنست که وي یک ملـت 
خوانندگان ابیات او به روایت او اعتمـاد کننـد   شود می کوشش او موجب
به گونـه . بخشد می از ورطه مجیزگویی رهایی وي خود را آگاهانه

براي اطالع بیشتر ر(. شناسند می دشمن وي را مورخ صادق و شاعري عاقل
توان می خوبیه ب اکنون هماز این بخش  )116-115 :1348

  .نگاه فردوسی در نظریه روابط خارجی شد

  روابط خارجی سازي فردوسی بر هویتبازتاب 
هــاي فرهنــگ دو نگــاه نســبت بــه ذات آن وجــود دارد؛ جوهرگرایانــه و  در نظریــه

باورانه ردیف با نگرش انسان هم(در نگرش نخست . انهضدجوهرگرای
ایـن دو  مطرح است ي متعددها است که نه یک فرهنگ بلکه فرهنگ

فرهنگ داراي ذات ثابت و دائمی است که به نـدرت، یـا اصـالً   . استیکدیگر دور 
پس فرهنگ یک چیز است، پیچیده و مرموز که تمام مرزبندي. کند می
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نویسندگان خداي
بودند، اما در نهایت این فردوسی بود که توانست این مهم را با

از متون معتبر خداي
گفته شد که شاهنامه ایرانی را قوم نیک

اغلب دشمنان ایشان دل در گروي اهریمن دارند
نگاهی مطلق دارد؟ دقت در متن پاسخ را منفی می

است که 
دچار خطا و اشتباه شود 

پهلوانان نماد خوب
قول معروف ه

است و ا
اسماعیل(

میان ایرانیان ناکسان یافت
فرماندهان سپاه ت

ایران گویاي آنست که وي یک ملـت 
کوشش او موجب
وي خود را آگاهانه

دشمن وي را مورخ صادق و شاعري عاقل
1348 ندوشن،
نگاه فردوسی در نظریه روابط خارجی شد تأثیر

بازتاب . 4
در نظریــه

ضدجوهرگرای
است که نه یک فرهنگ بلکه فرهنگ

یکدیگر دور 
میتغییر 
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آنچـه بـه   . روح پنهان حـاکم بـر رفتـار تمـام جوامـع     
ختلـف بـه یکـدیگر    

. اسـت خـویش  معـرف  
معناي جامعی که با مرزهاي پررنگ و دقیق در طول تاریخ از سایر معانی جدا گشته 

اي بـارز   به گونـه  ،آشکار است که در چنین تلقی از فرهنگ، خودي و دیگري
لقی از فرهنگ که به برتري و اصالت یک فرهنـگ بـر   

، کنـد  مـی حکـم   ـ  البته اگر وجود فرهنگی آنان را به رسمیت بشناسد

سـت کـه   ا آن )شناسـانه 
خـاص، ثابـت، و    ةبـراي آن جـوهر  
 چها است امـا هـی   ها، اشیا و گروه

آنچه در مطالعه فرهنگ بسیار مهم است این است کـه  
شـوند؟ حتـی خـود واژه    

الواقـع فراینـدي    فرهنـگ فـی  
. »فعاالنه است در ارتباط با معناسازي و مجادله بر روي تعریـف، از جملـه خـودش   

این تلقی متـاثر  . دانند
متعـالی و فاعـل شناسـاي برتـر را     

االذهـانی   زمـانی دانسـته کـه بـه نحـو بـین      
 اهـا ارزش و غنـ   این تلقی که براي تمام فرهنـگ 

متفکران  روابط خارجی خواهد گذاشت؟
سـازي   باورانه به صـحنه تصـمیم  

هـا و تجـاوزات منجـر خواهـد     
  .نمودند رویکرد امپریالیسم و نظریه فاشیسم از چنین منطقی پیروي می

. فاشیستی کـم و بـیش سیاسـت نژادپرسـتی را در خـود دارد     
                                        
1. Humanist 
2. Anthropological 

روح پنهان حـاکم بـر رفتـار تمـام جوامـع     . ثر از آن استأاقوام و افراد مت
ختلـف بـه یکـدیگر    است کـه تمـام اجـزا و افعـال م    » معنا«بخشد  می فرهنگ جوهر

معـرف   و خـود اسـت  در این معنا فرهنگ خودبنیاد . دهد می
معناي جامعی که با مرزهاي پررنگ و دقیق در طول تاریخ از سایر معانی جدا گشته 

آشکار است که در چنین تلقی از فرهنگ، خودي و دیگري
لقی از فرهنگ که به برتري و اصالت یک فرهنـگ بـر   چنین ت .یابند می تأثیرظهور و 

البته اگر وجود فرهنگی آنان را به رسمیت بشناسد ـموارد مشابه  
  .شود میشناخته  1باورانه

شناسـانه  همردیـف بـا نگـرش مـردم    ( برداشت دیگر از فرهنگ
بـراي آن جـوهر  ایشان . داند می» فرهنگ را همان فعل« اصطالحاً

ها، اشیا و گروه کار فرهنگ تعریف معانی، ایده. دائمی قایل نیستند
آنچه در مطالعه فرهنگ بسیار مهم است این است کـه  . تعریفی نهایی و مطلق نیست

شـوند؟ حتـی خـود واژه     بشناسیم چگونه معانی و کلمات شکل گرفته و اطالق مـی 
فرهنـگ فـی  « .ز ابتدا تاکنون معناي ثابتی نداشته اسـت فرهنگ نیز ا

فعاالنه است در ارتباط با معناسازي و مجادله بر روي تعریـف، از جملـه خـودش   
(Reeves,  دانند د که چرا فرهنگ را همان فعل میشپس روشن
متعـالی و فاعـل شناسـاي برتـر را     شناسـی کـه امـر     خر زبانأهاي مت است از نگرش

زمـانی دانسـته کـه بـه نحـو بـین       پذیرند و اینکه واقعیت زبـانی را در 
این تلقی که براي تمام فرهنـگ  (Reeves, 2004: 76-86). شود میبرساخته 

  .شود مینامیده  2شناسانه قایل است مردم
روابط خارجی خواهد گذاشت؟ي بر تأثیرچه ، کدام قرائت از فرهنگ

باورانه به صـحنه تصـمیم   سیاست خارجی، ورود رویکرد جوهرگرایانه انسان
هـا و تجـاوزات منجـر خواهـد      خارجی را مهلک دانسته که به بروز عمدي نابرابري

رویکرد امپریالیسم و نظریه فاشیسم از چنین منطقی پیروي می
فاشیستی کـم و بـیش سیاسـت نژادپرسـتی را در خـود دارد     هاي  تمام گرایش

                                                                 

  

  

اقوام و افراد مت
فرهنگ جوهر

می ارتباط
معناي جامعی که با مرزهاي پررنگ و دقیق در طول تاریخ از سایر معانی جدا گشته 

آشکار است که در چنین تلقی از فرهنگ، خودي و دیگري. است
ظهور و 

موارد مشابه  
باورانه انسان

برداشت دیگر از فرهنگ
اصطالحاً

دائمی قایل نیستند
تعریفی نهایی و مطلق نیست

بشناسیم چگونه معانی و کلمات شکل گرفته و اطالق مـی 
فرهنگ نیز ا

فعاالنه است در ارتباط با معناسازي و مجادله بر روي تعریـف، از جملـه خـودش   
eeves, 2004: 83)

است از نگرش
پذیرند و اینکه واقعیت زبـانی را در  نمی

برساخته 
قایل است مردم

کدام قرائت از فرهنگ
سیاست خارجی، ورود رویکرد جوهرگرایانه انسان
خارجی را مهلک دانسته که به بروز عمدي نابرابري

رویکرد امپریالیسم و نظریه فاشیسم از چنین منطقی پیروي می. شد
تمام گرایش



ي جنوبی، و رژیم اسـرائیل همگـی   
مفهوم نـژاد و سیاسـت نژادپرسـتانه    

پس از آنکـه  . شود می
ها را رنـگ سیاسـی بخشـید و پـس از آن، در انقـالب      
فرانسه وارد ادبیات سیاسی گردید، واژه نـژاد بـا بـار سیاسـی جدیـد، مـورد توجـه        

حـاظ  بـه ل  بازتاب نظریه نژاد در سیاست و فرهنـگ ایـن بـود کـه نژادهـا ذاتـاً      
ین دولتی که از تر مهم

 گذاري از آن الهام گرفت، دولت نازي در آلمـان و تـا  
این طرح، نژاد آریا نـژاد برتـر اسـت و    
اخـتالط نـژادي موجـب تضـعیف و     
ي تبعیض نژادي و ضدمهاجرپذیري ریشـه  

یشـه نژادپرسـتی اسـت، بـه دارونیسـم      
ها به مثابه موجـود   ملت

که موجودات زنده براي بقا و ارتقا نیازمنـد حـذف ضـعیف    
الملل نیز  توسط قوي هستند وگرنه خالف طبیعت رفتار گردیده است، در صحنه بین

. اگر دولت برتر دولت ضـعیف را در خـود هضـم نکنـد، خـود نـابود خواهـد شـد        
ي فراوانی در سه قرن اخیر در پی ایـن سیاسـت در سراسـر جهـان رخ داده     

ي گسـترش  هـا  سیاسـت 
ي هـا  دولـت هـاي اخیـر از سـوي    

شـد، از جملـه در    استعماري سفیدپوست آنگلوساکسون مسیحی اروپایی تعقیب مـی 
پـس از   ویـژه  بـه هاي تبشیري مسیحی به مستعمرات، در سـده اخیـر،   

گرایی  الملل بینسپتامبر، این رویکرد خود را در اندیشه 

                                        
1. Apartheid 

ي جنوبی، و رژیم اسـرائیل همگـی   افریقادر  1دولت نازي در آلمان، رژیم جدانژادي
مفهوم نـژاد و سیاسـت نژادپرسـتانه    . کنند هاي افراطی این سیاست را دنبال می

میي امپریالیستی اروپایی ها سیاستمربوط به قرن نوزدهم و اوج 
ها را رنـگ سیاسـی بخشـید و پـس از آن، در انقـالب       معاهده وستفالیا مفهوم ملیت

فرانسه وارد ادبیات سیاسی گردید، واژه نـژاد بـا بـار سیاسـی جدیـد، مـورد توجـه        
  .پژوهندگان و سیاستمداران قرار گرفت

بازتاب نظریه نژاد در سیاست و فرهنـگ ایـن بـود کـه نژادهـا ذاتـاً      
مهم، »نژاد برتر«پس از طرح نظریه . شناختی متفاوت هستند

گذاري از آن الهام گرفت، دولت نازي در آلمـان و تـا   پذیرفت و در سیاست 
این طرح، نژاد آریا نـژاد برتـر اسـت و     بنابر. حدودي دولت فاشیستی در ایتالیا، بود

اخـتالط نـژادي موجـب تضـعیف و     . نژاد برتر فرهنگ برتـر را نیـز در اختیـار دارد   
ي تبعیض نژادي و ضدمهاجرپذیري ریشـه  ها سیاست. انحراف نژاد اصیل خواهد شد

  )391-393: 1379وود،  هی( )3(.در همین اندیشه دارد
یشـه نژادپرسـتی اسـت، بـه دارونیسـم      رویکرد امپریالیسم نیز کـه همـذات اند  

ملت ـ  براساس این رویکرد، دولت. المللی باور دارد اجتماعی بین
که موجودات زنده براي بقا و ارتقا نیازمنـد حـذف ضـعیف     طور همان. زنده هستند

توسط قوي هستند وگرنه خالف طبیعت رفتار گردیده است، در صحنه بین
اگر دولت برتر دولت ضـعیف را در خـود هضـم نکنـد، خـود نـابود خواهـد شـد        

ي فراوانی در سه قرن اخیر در پی ایـن سیاسـت در سراسـر جهـان رخ داده     
  )255: 1373جونز، 

سیاسـت وجه جدید این رویکرد فرهنگی در سیاست خـارجی  
هـاي اخیـر از سـوي     ول سـده اگرچه این مطلـب در طـ  . است ها

استعماري سفیدپوست آنگلوساکسون مسیحی اروپایی تعقیب مـی 
هاي تبشیري مسیحی به مستعمرات، در سـده اخیـر،    فرستادن گروه

سپتامبر، این رویکرد خود را در اندیشه  11جنگ سرد یا حتی حادثه 
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دولت نازي در آلمان، رژیم جدانژادي
هاي افراطی این سیاست را دنبال می چهره

مربوط به قرن نوزدهم و اوج 
معاهده وستفالیا مفهوم ملیت

فرانسه وارد ادبیات سیاسی گردید، واژه نـژاد بـا بـار سیاسـی جدیـد، مـورد توجـه        
پژوهندگان و سیاستمداران قرار گرفت

بازتاب نظریه نژاد در سیاست و فرهنـگ ایـن بـود کـه نژادهـا ذاتـاً      
شناختی متفاوت هستند زیست

 تأثیرآن 
حدودي دولت فاشیستی در ایتالیا، بود

نژاد برتر فرهنگ برتـر را نیـز در اختیـار دارد   
انحراف نژاد اصیل خواهد شد

در همین اندیشه دارد
رویکرد امپریالیسم نیز کـه همـذات اند  

اجتماعی بین
زنده هستند

توسط قوي هستند وگرنه خالف طبیعت رفتار گردیده است، در صحنه بین
اگر دولت برتر دولت ضـعیف را در خـود هضـم نکنـد، خـود نـابود خواهـد شـد        

ي فراوانی در سه قرن اخیر در پی ایـن سیاسـت در سراسـر جهـان رخ داده     ها جنگ
جونز، (. است

وجه جدید این رویکرد فرهنگی در سیاست خـارجی  
ها ارزش

استعماري سفیدپوست آنگلوساکسون مسیحی اروپایی تعقیب مـی 
فرستادن گروه

جنگ سرد یا حتی حادثه 
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صــلح «در قالــب  »صــلح پایــدار
افزایند که مردمساالري لیبرال در ارتبـاط بـا   

. خـو اسـت   ي خودکامه یا غیرلیبرال، به مانند یک دولـت غیرلیبـرال، سـتیزه   
باوري لیبرالیستی به برتري حاکمیت 

ي حقـوق بشـري   هـا 
ي هـا  ارزشبـازخورد مهـم آن، ضـرورت تـرویج     

خواه است که حتی مداخلـه  
ناتو در افغانستان و نیروهاي ائـتالف  

  
این اساس، بـراي   بر. 

کسـانی قایـل اسـت و خواهـان اداره جهـان بـا       
هـا در چنـین رویکـردي تـا     
باور و همگرایی از جمله این موارد به شـمار  
اي کـه سـاخت، حفـظ، و    
اداره جنگ، بسیار باال رفتـه  
دهنـد، وابسـتگی متقابـل    

 هـا  سنت میان مللی که با همه این اوصاف،
و صـلح و امنیـت   » نماینـد، گسـترش یابـد   

فصـل  : 1376 ؛ فرانکـل، 

 /باورانـه  از رویکردهاي انسـان 
فردوسـی  ؟ کنـد  مـی غیرجوهرگرایانـه تطبیـق پیـدا    

وي ایرانـی را شخصـی زیـرك، اهـل     
اگرچه اغلب . او یکدست نیست

آنان خوب هستند اما شخصیت ممتاز و درخشانی چون رستم دستان نیز خیر مطلـق  
امـا در مجمـوع   . گونـه هسـتند  

حال آیا این قرائت جوهرگرایانه از فرهنـگ  

صــلح پایــدار« شــود مــیاگرچــه گفتــه . زســازي نمــودلیبــرال با
افزایند که مردمساالري لیبرال در ارتبـاط بـا    ممکن است، اما برخی می »مردمساالرانه

ي خودکامه یا غیرلیبرال، به مانند یک دولـت غیرلیبـرال، سـتیزه   ها
باوري لیبرالیستی به برتري حاکمیت  در ملت که درحالی )388: 1383 بیلیس و اسمیت،

هـا  ارزشگرایی لیبرال برتري را از آن  الملل ، بینشود می تأکید
بـازخورد مهـم آن، ضـرورت تـرویج      )313-315: 1379وود،  هی(. 

خواه است که حتی مداخلـه   ساالر و تمام هاي نامردم ساالر به ملت حقوق بشر و مردم
ناتو در افغانستان و نیروهاي ائـتالف    حضور ارتش. باشد میبشردوستانه را خواستار 

  .قابل تحلیل است چهارچوبعلیه تروریسم در عراق در همین 
. شود میگرایانه به رویکرد دوم نزدیک  هاي آرمان اما نظریه

کسـانی قایـل اسـت و خواهـان اداره جهـان بـا       هـا ارزش ی  هـا و ملـت   تمام فرهنگ
هـا در چنـین رویکـردي تـا      اهمیت مرزها و حاکمیت. است ها ارزشمشارکت تمام 
باور و همگرایی از جمله این موارد به شـمار   لیبرالیسم ملت. شود میحدودي کاسته 

اي کـه سـاخت، حفـظ، و     هـا بـر ایـن باورنـد کـه در زمانـه       این قبیل نظریه
اداره جنگ، بسیار باال رفتـه  هاي  هزینه عالوه بهتسلیحات نظامی پیشرفته  ارگیري

دهنـد، وابسـتگی متقابـل     رغبتی بـه سـوي آن از خـود نشـان نمـی      ها دولتاست و 
میان مللی که با همه این اوصاف،«ند توان میالمللی  اقتصادي و نهادهاي بین

نماینـد، گسـترش یابـد    مشخص خود را حفظ مـی هاي  و هویت
؛ فرانکـل، 314: 1379وود،  هـی (. المللـی را محقـق سـازند    اي و بین

 
از رویکردهاي انسـان  یک کدامبا تمام این اوصاف، اندیشه فردوسی با 

غیرجوهرگرایانـه تطبیـق پیـدا     /شناسـانه  جوهرگرایانه یـا مـردم  
وي ایرانـی را شخصـی زیـرك، اهـل     . احساسـی نیسـت   ،بـاور  انـدیش و ملـت  

او یکدست نیست »ایرانی«اما  کند می، باتقوا و دلیر معرفی ریزي
آنان خوب هستند اما شخصیت ممتاز و درخشانی چون رستم دستان نیز خیر مطلـق  

گونـه هسـتند   نیز همـین  »دیگران«. شود میها  دچار لغزشو 
حال آیا این قرائت جوهرگرایانه از فرهنـگ  . گیرند میصحنه تاریکی جاي  ایشان در

  

  

لیبــرال با
مردمساالرانه

ها دولت
بیلیس و اسمیت،(

تأکیدملی 
. داند می

حقوق بشر و مردم
بشردوستانه را خواستار 

علیه تروریسم در عراق در همین 
اما نظریه

تمام فرهنگ
مشارکت تمام 
حدودي کاسته 

این قبیل نظریه. آید می
ارگیريک به

است و 
اقتصادي و نهادهاي بین

و هویت
اي و بین منطقه
 )چهارم

با تمام این اوصاف، اندیشه فردوسی با 
جوهرگرایانه یـا مـردم  

انـدیش و ملـت   ساده
ریزي برنامه

آنان خوب هستند اما شخصیت ممتاز و درخشانی چون رستم دستان نیز خیر مطلـق  
و نیست 

ایشان در



شناسـانه   شناسـانه و روش 
به لحاظ از امر علمی و زبانی گذاشت، اما 

. کارایی ندارد این نگاه جدید اصوالً
زیرا این نگرش تمایل دارد تا پدیده معینی را در طول زمـان معنـازدایی و معنایـابی    

ین پرسشـی را  چن اساساً
هـدف فردوسـی آن بـوده    
است تا گذشته ایرانی را در قالب زبان فارسی که در خطـر نـابودي بـود بـازآفرینی     
و زمینه فکري یکپارچگی 

هویـت ایرانـی،    ، وي خـود را در قامـت محیـیِ   
، روایـت او از  خـاطر 

کوشـد از   مـی  بلکـه  ،
وسیله راه سره را از  زبانی خیر و شر را تحسین و تقبیح کند، و بدین

آن نبوده است تا تطورات هویتی ایرانیان را از دوره باستان نشان 
نه این کار هدف وي نبود و باالتر آنکه چه بسا بـا هـدف او در تعـارض    
چار ازهم گسیختگی بود و 

هـاي   هـا و گسسـت   بیان تفـاوت 
بایست جوهرگرایانـه  

و ) یـا اروپـایی  ( غربی

وي بـه خصـایل   . باورانـه اسـت  
بخشد ولی این قوم ایرانی اسـت کـه توانسـته    

بـه زبـانی دیگـر،    . است بهتر و بیشتر این صفات را در خود جلوه دهد و پاس بدارد
هـا را بـر دوش ایرانیـان    

تحسـین و   .نهد؛ امري که از زمان باستان به منت ایزدي به ایشان سپرده شده بـود 

  و هویت ایرانی است یا خیر؟
شناسـانه و روش  دسـتاوردهاي معرفـت   گرچـه اباید دانسـت کـه    اابتد

از امر علمی و زبانی گذاشت، اما  ورانژرفی بر فهم اندیش تأثیرشناسان 
این نگاه جدید اصوالً ،ندر زمان معی خصوص بهدر یک مورد روشی، 

زیرا این نگرش تمایل دارد تا پدیده معینی را در طول زمـان معنـازدایی و معنایـابی    
اساساً توان میپس نچنین کاري بود؟  دنبال بهاما آیا فردوسی 

هـدف فردوسـی آن بـوده    . نموده است از او کرد زیرا وي هدف دیگري را دنبال می
است تا گذشته ایرانی را در قالب زبان فارسی که در خطـر نـابودي بـود بـازآفرینی     

و زمینه فکري یکپارچگی  کند میوي با این کار خود هویت ایرانی را بازسازي 
، وي خـود را در قامـت محیـیِ   عـالوه  به .سازد ایرانیان را فراهم می

خـاطر  بدین. نیز داشته باشداي  هبیند تا نگاه ارزشی و توصی می
،توصـیف تـاریخی نیسـت   صرفاً  مردمان گذشته ایران و ماوري

زبانی خیر و شر را تحسین و تقبیح کند، و بدینهاي  طریق آرایه
  .ناسره براي آیندگان بازشناسی نماید

آن نبوده است تا تطورات هویتی ایرانیان را از دوره باستان نشان  دنبال بهپس او 
نه این کار هدف وي نبود و باالتر آنکه چه بسا بـا هـدف او در تعـارض     ،چه

چار ازهم گسیختگی بود و زیرا او زمانی دست به قلم برد که ایران د ؛گرفت
بیان تفـاوت  خاطر بدین. را داشت ها ارزشنیاز به وحدت حول 

بایست جوهرگرایانـه   پس وي می .کرد تاریخی و معنایی هیچ کمکی به هدف او نمی
غربی باورانه انسانآیا میان رویکرد . کند فرهنگ ایرانی را بازخوانی 

  فردوسی تفاوتی هست؟باوري 
باورانـه اسـت   نگاه فردوسی به فرهنگ و هویت ایران انسـان 

بخشد ولی این قوم ایرانی اسـت کـه توانسـته     می اهورایی و فضایل اخالقی اولویت
است بهتر و بیشتر این صفات را در خود جلوه دهد و پاس بدارد

هـا را بـر دوش ایرانیـان     ها و مبارزه با پلشتی وبیفردوسی وظیفه خطیر پاسداشت خ
نهد؛ امري که از زمان باستان به منت ایزدي به ایشان سپرده شده بـود 

  .ها چرخد نه حول قومیت می ها ارزشتقبیح فردوسی حول 
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و هویت ایرانی است یا خیر؟
ابتد

شناسان  زبان
روشی، 

زیرا این نگرش تمایل دارد تا پدیده معینی را در طول زمـان معنـازدایی و معنایـابی    
اما آیا فردوسی . کند

از او کرد زیرا وي هدف دیگري را دنبال می
است تا گذشته ایرانی را در قالب زبان فارسی که در خطـر نـابودي بـود بـازآفرینی     

وي با این کار خود هویت ایرانی را بازسازي . کند
ایرانیان را فراهم می

می مکلف
مردمان گذشته ایران و ماوري

طریق آرایه
ناسره براي آیندگان بازشناسی نماید

پس او 
چه. دهد

گرفت قرار می
نیاز به وحدت حول 

تاریخی و معنایی هیچ کمکی به هدف او نمی
فرهنگ ایرانی را بازخوانی 

باوري  انسان
نگاه فردوسی به فرهنگ و هویت ایران انسـان 

اهورایی و فضایل اخالقی اولویت
است بهتر و بیشتر این صفات را در خود جلوه دهد و پاس بدارد

فردوسی وظیفه خطیر پاسداشت خ
نهد؛ امري که از زمان باستان به منت ایزدي به ایشان سپرده شده بـود  می

تقبیح فردوسی حول 
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این اساس سیاست خارجی ایرانی هویتی مجزا با ماهیتی اخالقی و دینی بـه  
بـه  را اش  گاه نباید رسـالت تـاریخی  
پـس خـود    .فراموشی سپارد که در این صورت در سپاه اهریمنان قرار خواهد گرفت

بایست پاسدار صلح و 
بایستد سپاه ایران بایـد از  
باورانه با مـوارد مشـابه   

کردنـد و   آن نظریات بیشتر فرهنگ را حـول نـژاد تعریـف مـی    
در نگـرش  . زدنـد  براي صدور فرهنـگ خـویش دسـت بـه تجـاوز و اسـتعمار مـی       

هـا   اخالقـی  مجاز به تجاوز نیستیم امـا در برابـر تجـاوزات و بـی    
کشـی   باورانه ایرانـی فردوسـی نـه بـه نسـل     

ي هــا سیاســتنــژادي، و نــه بــه 

کـرد کـه همـه اعتقـادات و     
خیر و شر بـراي او  . 

 آنکه اخـالق و  افزون بر
برتـري از آن ملتـی اسـت کـه در ایـن      

گـاه   جنگد اما هـیچ  هر ملتی در صورت تجاوز به خاکش می
ي هـا  ارزشنگرانی فردوسی باالصاله تجاوز به خاك ایران نبود بلکه براي او تحقیـر  

ین منصه ظهور این رویکرد که در عمق فرهنگ ایرانـی  
ي الهی و ها ارزشز جنگی که همزمان ا
بـرخالف تصـور   . داشت

، به برتري قوم عرب بـر عجـم،   
و رسالت تاریخی او به نمایندگی از اعراب، به برپا نمودن نبـرد قادسـیه دوم جهـت    

و تمامیـت   هـا  ارزشایرانیان، نگاه ایرانی حـول پاسـداري از   
  .گیرد مدارانه، شکل می

ر نیسـت کـه رنـگ و جـال     
 .یابد بلکه خود بر بنیادهاي فکري و معنوي و اخالقـی نیرومنـدي اسـتوار اسـت    

این اساس سیاست خارجی ایرانی هویتی مجزا با ماهیتی اخالقی و دینی بـه  
گاه نباید رسـالت تـاریخی   متمایز است که هیچ ییرانی قوما. گیرد خود می

فراموشی سپارد که در این صورت در سپاه اهریمنان قرار خواهد گرفت
بایست پاسدار صلح و  می وي .در مقام اقامه راستی از کژي کمک بگیرد دتوان

بایستد سپاه ایران بایـد از   کشی علیه هر صفت نیک صفا در جهان باشد اما اگر گردن
باورانه با مـوارد مشـابه    انسان ۀآشکارا این برداشت جوهرگرایان. ها دفاع نماید
آن نظریات بیشتر فرهنگ را حـول نـژاد تعریـف مـی    . غربی متفاوت است

براي صدور فرهنـگ خـویش دسـت بـه تجـاوز و اسـتعمار مـی       
مجاز به تجاوز نیستیم امـا در برابـر تجـاوزات و بـی    باورانه ایرانی 

باورانه ایرانـی فردوسـی نـه بـه نسـل      رویکرد انسان. شود میدلیرانه ایستادگی 
نــژادي، و نــه بــه  هــاي درون ، نــه بــه ازدواجشــود مــینــژادي منجــر 

  .ضدمهاجرپذیري
کـرد کـه همـه اعتقـادات و      از ابیـات شـاهنامه ایـن برداشـت را     توان میالبته ن

. بایست به آن احترام گذاشت باورهاي هر قومی خیر است و می
افزون بر .اهریمنی قابل تعریف است /در درون نظام معنایی اهورایی

برتـري از آن ملتـی اسـت کـه در ایـن       ،صفات الهی اصالت دارد نـه نـژاد و ملیـت   
هر ملتی در صورت تجاوز به خاکش می .بجویدسبقت ها 

نگرانی فردوسی باالصاله تجاوز به خاك ایران نبود بلکه براي او تحقیـر  
ین منصه ظهور این رویکرد که در عمق فرهنگ ایرانـی  تر مهم. نیک موضوعیت دارد

جنگی که همزمان ا. باشد میجاي دارد، هشت سال دفاع مقدس 
داشت نمود و پاسداري از خاك ایران را مدنظر می انسانی دفاع می

، به برتري قوم عرب بـر عجـم،   صدام حسینعراق،  جمهور رئیسباورانه غربی 
و رسالت تاریخی او به نمایندگی از اعراب، به برپا نمودن نبـرد قادسـیه دوم جهـت    

ایرانیان، نگاه ایرانی حـول پاسـداري از    سیطره مجدد اعراب بر
مدارانه، شکل می هاي قوم داشت به نگرش ارضی ایران، بدون چشم

ر نیسـت کـه رنـگ و جـال     گـ دیهاي  هویت ایرانی در شاهنامه در تحقیر ملت
یابد بلکه خود بر بنیادهاي فکري و معنوي و اخالقـی نیرومنـدي اسـتوار اسـت    

  

  

این اساس سیاست خارجی ایرانی هویتی مجزا با ماهیتی اخالقی و دینی بـه   بر
خود می

فراموشی سپارد که در این صورت در سپاه اهریمنان قرار خواهد گرفت
توان میاو ن

صفا در جهان باشد اما اگر گردن
ها دفاع نماید خوبی

غربی متفاوت است
براي صدور فرهنـگ خـویش دسـت بـه تجـاوز و اسـتعمار مـی       

باورانه ایرانی  انسان
دلیرانه ایستادگی 

نــژادي منجــر 
ضدمهاجرپذیري

البته ن
باورهاي هر قومی خیر است و می

در درون نظام معنایی اهورایی
صفات الهی اصالت دارد نـه نـژاد و ملیـت   

ها  خوبی
نگرانی فردوسی باالصاله تجاوز به خاك ایران نبود بلکه براي او تحقیـر  

نیک موضوعیت دارد
جاي دارد، هشت سال دفاع مقدس 

انسانی دفاع می
باورانه غربی  انسان

و رسالت تاریخی او به نمایندگی از اعراب، به برپا نمودن نبـرد قادسـیه دوم جهـت    
سیطره مجدد اعراب بر

ارضی ایران، بدون چشم
هویت ایرانی در شاهنامه در تحقیر ملت«
یابد بلکه خود بر بنیادهاي فکري و معنوي و اخالقـی نیرومنـدي اسـتوار اسـت     می



انگیـزي   پرسـتی نفـرت  
نگـاه فردوسـی    )1385

در میان اهریمنـان همـواره بایـد بـراي نبـرد      
گ بایـد برقـراري صـلح، عـدالت، برقـراري      

پرسـتی نفـرت  گـاه بـه نژاد   گرایی ایرانیان در طول تاریخ هیچ ملی رو
1385 خطیبـی، (. »چون نازیسم و فاشیسم در قرن بیستم مبدل نشـد 

در میان اهریمنـان همـواره بایـد بـراي نبـرد      . بینانه است تجاوزطلبانه نیست اما واقع
گ بایـد برقـراري صـلح، عـدالت، برقـراري      شکن آماده بود و هدف نهایی جن

  ù. ها باشد ها و نابودي بدي
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رو ازهمین
چون نازیسم و فاشیسم در قرن بیستم مبدل نشـد 

تجاوزطلبانه نیست اما واقع
شکن آماده بود و هدف نهایی جن دندان
ها و نابودي بدي نیکی
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بـه ایـن دیـدگاه بـاور      

ایـن  . پس از اتمام نگارش این مقاله مطالعه گردید
ایـن توضـیح از آن   . شـود 

جهـت ضـروري اسـت کــه دانسـته شـود نویســنده نخواسـته اسـت روش وبــر را        
بـه   گام به گام اثـر وبـر در ایـن نوشـته    

انـد   اندیشه یهود به این مسئله رنگ دینی هم بخشیده و در طول تاریخ بر این باور بـوده 
بـه  انـد و حـداکثر سـختگیري را    

اندیشه سیاسی صهیونیسم کـه  
  

  ها یادداشت
 وایـت و  مورگنتـا البته دیگرانی هم از میان جریـان اصـلی ماننـد    

  .اند داشته
پس از اتمام نگارش این مقاله مطالعه گردید ماکس وبرالبته گفتنی است که کتاب 

شـود  مـی مربوط به پس از اتمام نوشـته   ،یابی میان دو اثر تشابه
جهـت ضـروري اسـت کــه دانسـته شـود نویســنده نخواسـته اسـت روش وبــر را        

گام به گام اثـر وبـر در ایـن نوشـته     دنبال بهبایست  بنابراین نمی. سازي کند پیاده
  .لحاظ روشی رفت

اندیشه یهود به این مسئله رنگ دینی هم بخشیده و در طول تاریخ بر این باور بـوده 
انـد و حـداکثر سـختگیري را     که قوم یهود و نژاد عبري قوم برگزیده خدا بـوده 

اندیشه سیاسی صهیونیسم کـه  . رسانند تا یهودي با غیریهودي ازدواج نکند انجام می
  .گیرد اندیشد از همین باور نضج می جهانی یهود می به دولت

    

  

  

  

یادداشت
البته دیگرانی هم از میان جریـان اصـلی ماننـد    . 1

داشته
البته گفتنی است که کتاب . 2

تشابه
جهـت ضـروري اسـت کــه دانسـته شـود نویســنده نخواسـته اسـت روش وبــر را        

پیاده
لحاظ روشی رفت

اندیشه یهود به این مسئله رنگ دینی هم بخشیده و در طول تاریخ بر این باور بـوده . 3
که قوم یهود و نژاد عبري قوم برگزیده خدا بـوده 

انجام می
به دولت
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نترنتی ی، سایت ا»اهمیت شاهنامه فردوسی« .1387. خالقی مطلق، جالل

persianblog.ir/post/114 

  .شهریور 29، اسرار، »میراث ماندگار ایران«. 1385. خطیبی، ابوالفضل
نامه فرهنگستان، »هویت ایرانی در شاهنامه«. 1385. خطیبی، ابوالفضل
مرکـز بازشنا : ، تهـران اجتماعی هویت ملیهاي  زمینه .1380. رواسانی، شـاپور 

  .ایران
نترنتی ی، سایت ا»تجلی اسطوره در شاهنامه« .1388. پور، ابوالقاسم
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انتشارات علمی و فرهنگی: ، تهرانشاهنامه فردوسی و تراژدي آتنی .1369. خجسته
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