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  چکیده

هاي هویتی ایرانیان درطول بیش از هـزار سـال همـواره    فردوسی درتکوین سازه ي شاهنامه ي برجسته جایگاه
رو غور و تعمق از این. هاي زیرین و اعماق روح جمعی ایرانیان به شمار رفته استبستر مناسبی براي شناخت الیه

الملـل را ارائـه   روابـط بـین   ي ان در عرصهبینی و نگرش ایرانیدر این اثر پرارج، درك هر چه بهتري از نوع جهان
آمال وآروزهاي انسان ایرانی  ي دهندهفردوسی بازتاب ي به بیان دیگر شاید هیچ اثري به شگرفی شاهنامه. دهدمی

بر این بنیان در ایـن مقالـه تـالش گردیـده اسـت تـا بـا پیونـد میـان          . در مسیر پر فراز و فرود تاریخ وهستی نباشد
برخـی    ي هاي حماسی مندرج درشـاهنامه، تجلـی و بـه سـطح آمـدن اسـتمرارگونه      اي و آرایهرهپندارهاي اسطو

الملل با محور قرار دادن عنصر خرَد روابط بین ي رسوبات هویتی شاهنامه را در اکنونیت نگرش ایرانیان  به عرصه
  . در شاهنامه، مورد پردازش و خوانشی نوقرار گیرد
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  مقدمه 
گیري و تکـوین هویـت تـاریخی    هاي تاریخی و کلیدي یک ملت نقشی در شکلآیا حماسه

، فیلسـوف نـو   »ارنسـت کاسـیرر  «کنند؟ این پرسشی است که متفکرانی همچون آن ملت ایفا می
انشناس و انسانشـناس برجسـته بـه آن پاسـخ مثبـت      رو» کارل گوستاو یونگ«کانتی قرن بیستم و 

  .دهندمی
شود که آغاز می» هاکهن الگو«اي از تاریخ بشر نخست با دورهاندیشیم کهمعموالً چنین می

هـا و نمادهـا بیـان    در الگوهایی از حماسه، افسـانه آدمی دریافت خود از جهان ودیگر مردمان را
نیروگـرفتن قـانون عقـل، تـاریخ حقیقـی آغـاز       گوها وکند وسپس با تمام شدن عصر کهن المی
به نظر او هرملتی . به این سادگی نیستبرآن  است که مسأله هرگز» ارنست کاسیرر«شود اما می

  1.سازدها بر میتاریخ خویش را نه بریده از الگوهاي کهن خویش بلکه منطبق و هماهنگ با آن
مان یک قوم وضعیت انضمامی و اکنونی خودتواند چنین باشد که مردمعناي این سخن می 

ها ها ریخته و بر مقتضاي آنداف وآرزوهاي جمعی خودرا در قالب این الگوها و کلیشههنیز او
  .کنندکنش و رفتار می

هایی هسـتند کـه تصـویرهایی را    معتقد است که کهن الگوها آیینه» جان هینلز«بر همین بنیان 
ها مانند، اسطورهشناسی خاموش میند و آنجا که تاریخ و باستانکنها منعکس میاز وراي هزاره

دیدشان نسبت به جهـان هسـتی را از دوردسـت     ي آیند و فرهنگ آدمیان و زاویهبه سخن در می
مردمـانی ناشــناخته را در دسـترس مــا    ي آورنـد و افکــار بلنـد و منطــق گسـترده   بـه زمـان مــا مـی   

  ).9: 1381هینلز، (گذارند می
ــون ــه عناصــر      اکن ــا توجــه ب ــی را ب ــت انســان ایران ــه شــکلی انضــمامی هوی اگــر بخــواهیم ب

الملل، روابط بین ي بینی او را در عرصهگرایانه هویتش مورد بازشناسی قرار دهیم و جهانتکوین
بـاره البتـه هـیچ    هاي کلیدي ایران را بشناسیم و در ایـن سنجش و داوري کنیم الزم است اسطوره

  .باستان استاد طوس نخواهد بود ي گرانسنگی واهمیت نامهکتاب و متنی به 
الدین کـزازي  ایـن کتـاب را بـا     دکتر میرجالل. اندي فردوسی را قرآن عجم خواندهشاهنامه

جایی کـه عهـد عتیـق سرنوشـت و سرگذشـت قـوم یهـود را توضـیح         . کندعهد عتیق مقایسه می
گویـد در ایـن   را بـاز مـی  » خ تباري قوم ایرانـی تاری« فردوسی نیز  ي دهد به نظر ایشان شاهنامهمی

رفتـار   ي دهنـده باشد و هم نشاندهنده آمال انسان ایرانی میصورت این کتاب بزرگ هم بازتاب
  ).1387اردیبهشت  25وسی، شهر کتاب، سخنرانی دکتر کزازي در ستایش فرد(و اعمال اوست

                                                                                                                                                                      
  .دولت ، ترجمه یداهللا موقن ، انتشارات هرمس ، اسطوره) 1382: (جهت آگاهی بیشتر رك .1
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رو نیسـتیم   اي وتخیلـی روبـه  افسـانه  هـاي اي از روایتفردوسی ما فقط با سلسله ي در شاهنامه
انـد کـه   ها آنچنان در ذهن و زبان انسان ایرانی نفـوذ داشـته  بلکه باتوجه به مباحث باال این افسانه

هاي شاهنامه کلیدهایی هستند بـراي بـازکردن قفـل    داستان. ها را عین واقعیت بدانیمتوانیم آنمی
کننـد و نشـان   هویـت انسـان ایرانـی را بـرمال مـی      هـا این داسـتان . روانشناسی جمعی انسان ایرانی

دهند که انسان ایرانی در مناسبات خویش با دیگران و باخود چگونه اندیشیده است و چگونه می
  . عمل کرده است

هاي سـتبر و طـوالنی   باید افزود که همیشه این جریان و سیاله ذهنی آگاهانه نبوده بلکه ریشه
اخوداگاه نقش آفرین بوده و تنها بـا تـأملی ژرف و گـذر از برخـی     اي نساختار گاه به گونه این

هـا را  تـوان ظهـور و عملکـرد آن اسـطوره    ها است کـه مـی  جزئیات و درك و فهم کالن روایت
هـایی  هـا صـورت  براي ما قهرمانان شاهنامه افرادي خاص و جزیـی نیسـتند بلکـه آن   . کشف کرد

کردن کـنش  هایشان نمادینهها و داستانت دیگر آنباشند به عبارآرکی تایپی و کهن الگویی می
خواهـد بـا انسـان ایرانـی     براي کسی که مـی . باشدو رفتار انسان ایرانی در طول تاریخ خویش می

اي دستورالعمل و کتاب راهنما تلقی تواند گونهفردوسی می ي وارد کنش سیاسی گردد شاهنامه
.گردد

ــوزدهم    ــرن ن ــانی ق ــوف آلم ــرد «فیلس ــورگ ف ــلگئ ــاریخ   » ریش هگ ــل در ت ــاب عق درکت
رونـده باشـد   و بـه معنـایی کـه متضـمن امـري پـیش      تاریخ به معناي واقعی کلمـه  گویدکه می

پیش از ایرانیان، مردمـان، حرکـت تـاریخ را    . کندنخستین بار در تمدن ایرانی است که ظهور می
شـود  خ مشتمل بر نبردي مـی گرفتند اما با ظهور انسان ایرانی تاریدرنظر می» چرخشی«و » دوري«

شود که درآن میان عناصر خیر و عناصـر  تاریخ تبدیل به سناریویی می. میان اهریمن و اهورامزدا
بر شر و تاریکی ظفـر  گیرد و در فرجام این خیر است که باید شَر جدال وکشاکشی صورت می

  1.و چیرگی یابد
نـیم کـه آگـاهی بـر مسـیر خطـی و       بیکنـیم مـی  هنگامی که شاهنامه فردوسـی را مطالعـه مـی   

تـاریخ درسرتاســر ایـن اثـر وجــود دارد وبخـش عمـده آن صــرف اسـتیفاي حــق و        ي پیشـرونده 
  .  شودیافتن خوبی بر بدي میغلبه

سـاز  هـاي زیـرین عناصـر هویـت    لذا نگارنده در این مقاله تالش دارد تا ضمن استخراج الیـه 
ل پندارهاي اسطوره اي شاهنامه، و سپس ردگیـري  الملل از دبین ي نگرش انسان ایرانی به عرصه

                                                                                                                                                                      
هگل، عقل در تاریخ، ترجمه حمید عنایت، انتشارات شفیعی، چاپ اول، : جهت آگاهی بیشتر در این خصوص رك.1

  .، تهران1379تابستان 
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هاي حماسی و در فرجام تجلی چنـین رسـوبات هـویتی در فرآینـد تـاریخ و      این عناصر در آرایه
فردوسی نقش بسـزایی در تکـوین هویـت و ترسـیم      ي اکنونیت ایرانیان، اثبات نماید که شاهنامه

  .  المللی انسان ایرانی داردنگرش بین ي نحوه
  
  مختصات و قلمرو محتوایی شاهنامه )الف

شاهنامه، کتابی است با سه قلمرو یا دستکم سه سویمندي جداگانه؛ نخست قلمـرو اسـطوره،   
  1؛و پهلوانی و سوم نمودهاي تاریخی هاي حماسیدو دیگر آرایه

تـا پایـان فرمـانروایی    (براین بنیان، از آغاز شاهنامه تا شوریدن کـاوه و فریـدون بـر ضـحاك     
تا کشته شدن رستم عصـر  ) یا دوره منوچهر(اساطیري، و از سپادشاهی فریدون  ي دوره)ن فریدو

حماسی یا پهلوانی و دوره سوم از شهریاري بهمن تا پایان شاهنامه را هـم بخـش تـاریخی در بـر     
  . گیردمی

هنر فردوسی در پیوند میان پندارهاي اساطیري، کردارهـاي حماسـی و پهلـوانی و در فرجـام     
شناسـانه از مـن واقعـی انسـان     تاریخ، جـامعیتی انسـان   ي اي انضمامی و کاربردي در حوزهنموده

  .دهدایرانی اراده می
آدمـی هنگـامی کـه پـس از خوانـدن      : نویسـد که هـانري ماسـه محقـق فرانسـوي مـی     تا جایی

هاي روایت آبـا و اجـدادي و رسـوم باسـتانی کـه ایـن کتـاب عرضـه         نظري به گنجینه ي شاهنامه
ملی، نبوغ تبار خـود را بـا  ایـن دقـت و صـحت       ي یابد که هیچ حماسهافکند، در میارد میدمی

گذشته از آن وقتی که انسان اصالت و عمق احساسات و عظمت اندیشه و . منعکس نساخته است
شود که شاهنامه متعلق به شجاعتی که در شاهنامه نفوذ کرده است درنظر بیاورد بر این عقیده می

  ).82: 1382راشد محصل ، (هاي متمدن تعلق دارد ست بلکه به تمام ملتایران نی
اي کنـد یگانـه  اي دیگـر ترسـیم مـی   الدین کزازي نیز به گونـه گونه که میرجاللاین سه قملرو آن 

 ي نامـه گانه است یگانـه؛ بـه اعتقـاد کـزازي موضـوع شـاهنامه مشـتمل بـر نخسـت          گانه و سهاست سه
هـا و  اي اسـت کـه اندیشـه   ست، دیگر شاهکاري ادبی است؛  و سوم خردنامـه فرهنگ و منش ایرانی ا

  ).35- 30: 1388کزازي ، (هاي تبار ایرانی را با همه نقاط قوت و ضعف بازتاب داده استدیدگاه
روایی ایران دانست / توان موضوع شاهنامه را گزارش محتوایی از تاریخ ملی از این منظر می

اي هاي فکـري و اندیشـه  ل و هشت پادشاه و ذکر فراز و فرود و بایستهکه در قالب شهریاري چه
                                                                                                                                                                      

دد این مطرح گردید مج 1927اي در سال این تقسیم بندي ظاهرًا نخستین بار توسط فیروز کاواسجی باچاپ مقاله1
مورد پذیرش شاهنامه پژوهان ) ش- ه1313(فردوسی  ي هزاره ي بندي پس از طرح مجدد در خطابه برتلس درکنگرهتقسیم

.بندي سنتی شاهنامه نامیدتوان آن  را  بخشاي که میبه گونه. قرارگرفت و در آثار بعدي تکرار شد 
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آیـدانلو ،  (ایرانیان دانست که در کشاکش تاریخ و جغرافیاي به نـام ایـران متجلـی گشـته اسـت      
1385 :131 .(  

توان موضوع شاهنامه را بـه سـان منبعـی غنـی از میـراث مشـترك ایرانیـان        به بیانی استوار می
تــوان اســتمرار هویــت ایرانــی را از پنــدارهاي دنیــاي اســطوره بــه  بــد آن مــیدانســت کــه درکال

  .کردارهاي دوران حماسه و نمودهاي عینی نگرش انسان ایرانی ارزیابی کرد  
از نظرگاهی دیگر فردوسی در شاهنامه باتوسل به زبان پارسی وعمدتاً با رویکرد به اسـاطیر،  

مـا را معرفـی    ي بـرد و تبارنامـه  را به ژرفاي تاریخی می البته با کارکردهاي اجتماعی و روانی، ما
  . کندمی

. شناسـی اسـت  شناسی و انسـان هایی مانند جهانهاي ژرف در حوزهشاهنامه سرشار از اندیشه
اگر هویت را دریک نگاه به برداشت انسان از خود و جهـان مبتنـی بـر عقـل و خـرد بـدانیم، بـه        

ه؛ عقل، خرد، دانش و علم بر هر چیز تـرجیج داده شـده   گردد که در شاهناموضوح مشاهده می
  ).81: 1388منصوریان سرخگریه ، (است 

گونـه درنظـم شـاهنامه    هاي فردوسی با نگـرش رسـالت  ها، تأمالت و دغدغهگزاف؛ دقتبی
 ي گـر شناسـنامه  کـه بیـان   -به بیانی استوارتر، نظم چنین کاخ رفیعی از حماسـه . همراه بوده است

  .نگري وقایع نداردزدگی و سطحیهیچ سنخیتی با شتاب -ایرانی است تباري هویت
هاي فکري و سیاسی روزگار خود از یـک سـو و از   رو فردوسی با درك عمیق جریاناز این

  1. هم گسیختگی وگسستگی  چیستی و کیستی ایرانیان، به چنین کار مهمی همت گماشت
  

ر شاهنامه و تجلیات آن در نگاه ایرانـی  گرایانه هویت تبار ایرانی دعناصر تکوین  )ب
  المللبه روابط بین

  ا هریمن  –ي اهورا مزدا  ثنویت دوگانه: ها ستیز ناسازه -1
اهـورامزدا و اهـریمن یـا اصـطالحًا      ي شناسی اساطیر ایرانی، دو بن مایهبینی و هستیدر جهان

سته در ستیزند که در این ادوار پـس  ها در زمانی نُه یا دوازده هزارساله، پیوخیر و شر و یاران آن
  .شونداز برتري موقت هریک از دو طرف، سرانجام، نیروهاي نیکی پیروز می

زروانـی آفـرینش و تـاریخ جهـان بـاز       ي ي چنین نگرشی به هسـتی را بایـد در اسـطوره   ریشه
  .هاي عینی آن را در شاهنامه که سند هویت ایرانی است، یافتجست و سپس در فرجام سویه

                                                                                                                                                                      
تأملی تازه در اندیشه وآرمان « حمود، احیاگر عجم درگاهی ،م: جهت آگاهی بیشتر پیرامون رسالت فردوسی رك.1

  89-73صص  4شماره  –1377تابستان : مجله زبان و ادب» فردوسی
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در گــزارش زروانــی کــه از زمــان هخامنشــیان آغــاز و در عصــر ساســانیان بــا شــکل نــوعی  
زمـان بیکـران سرچشـمه نیکـی و بـدي      گـردد؛  پدیـدار مـی  ) گري به صورت زروانـی  زردشتی(
خواســت او بــدي بــا نیکــی توأمــان و همزمــان پدیــدار اســت و چــون بــی) ا هــریمن  –هرمـزد  (

آورد تـا عمـر   را پدید مـی  –دوران نبرد نیک و بد  -انمندگردد، پس زروان از خود زمان کرمی
  . اهریمن به آخر رسد

آید و روشـنایی  چون اهریمن از بن تاریکی برون می. در اوستا نیز آفریدگار، اهورا مزداست
آورد تا بر او چیره شـود، اهـوره   خواهد و به آسمان هجوم میبیند که نیکوست، آن را میرا می

آفریند و اهریمن براي رویارویی، جهان بدي را و نبرد دراز آهنگ نیـک  را میمزدا جهان نیکی 
بینـد، ولـی   اهـوره مـزدا پایـان رسـتگاري خـود را در جهـان مـی       . گیـرد و بد، بنا بر پیمانی در می

گـردد بـا ایـن تفـاوت     و همین امر سبب ستیز دائم میان دو نیروي خیر و شر می. بینداهریمن نمی
به جهت آگاهی از چیرگی خویش در آخرالزمان، براي ستیز خـود بـا اهـریمن    که نیروهاي خیر 

  . نگرشی رسالت باورانه دارند
هزار سال نخسـت،  در سه. هزار سال است 12هاي زرتشتی بر این بنیان عمر جهان دراسطوره

یـان  در پا. آفرینـد می) نامرئی، نامحسوس، غیرمادي ( اهورا مزدا، آفریدگان را به صورت مینوي 
شود و به مـدت  اما باز پس رانده می. کنداین دوره اهریمن قصد تجاوز به قلمرو اهورمزدا را می

اهورمزدا در این سه هزار سال که سه هزار سـال دوم  . ماندسه هزار سال بیهوش و بی فعالیت می
ر د. آفرینـد مـی ) مرئی، محسوس و مادي ( از دوران جهان است، موجودات را به صورت گیتی 

کنـد و دوران آمیـزش نیکـی و بـدي یعنـی جهـان کنـونی و        پایان این دوران اهریمن حملـه مـی  
زردشـت در میانـه ایـن دوران یعنـی     . یابـد گردد و شـش هـزار سـال دوام مـی    محسوس آغاز می

  ).38-37: 1370آموزگار، (کند درآغاز چهارمین سه هزاره ظهور می
کشد و سه و اهریمن، این دوران نه هزارسال طول میبر بنیان چنین ستیز ناسازمند میان اهوار 

هزار سال براي کامروایی اهورامزدا و به همین مدت براي چیرگی اهریمن در نظـر گرفتـه شـده،    
  . ي شر داده نشده استاما در سنت زرتشتی، فرصتی براي پیروزي سه هزار ساله

نبردهاي نماینـدگان حماسـی    انگاري اساطیري در شاهنامه در قالببه هر صورت این دوگانه
اهریمن و اهورامزدا از پادشاهی کیومرث تا اوخر شهریاري کیخسرو به ظهور درآمده است ودر 

بـه ترتیـب،    –تر اسـت  تر و فشردهکه البته نسبت به زمان آن در اسطوره کوتاه –طی این دوران 
 ي د و تسـلط هـزار سـاله   عصـر فریـدون و جمشـی   (سپاه نیکـی   ي پس از پیروزي تقریباً هزار ساله

و آنگاه، دوران آمیزش خیر و شر کـه گـاه اهوراییـان وگـاه اهریمنـان      ) عصر ضحاك (اهریمن 
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سرانجام، با کشته شدن افراسـیاب بـه دسـت    ) هاي پرشمار ایران و توران جنگ( شوند پیروز می
  .رسدکیخسرو، اهورامزدا و نیکی به پیروزي نهایی می

انی، دراسطوره و حماسه با ویژگی و تغییرات متناسـب بـا ایـن دو    روي ثنویت کهن ایربدین
دهد که ذهن و زبان ایرانیان در هیچ یـک  حوزه وجود دارد و برجاي مانده است و این نشان می

ــري   ــل فک ــویش   –از مراح ــی خ ــطوره   ( فرهنگ ــاوري، اس ــطوره ب ــم از اس ــی  اع ــی و حت پیرای
  ).8: 1385آیدانلو، (صیت جدا نمانده است از این خصو) زدایی در روزگار امروزین اسطوره

فردوسی را به شکل کاربردي در  ي اي در شاهنامهساز اسطورههاي هویتبر این اساس مولفه
  :توان باز جستاین حماسه در موارد زیر می

را در اسـاطیر، یعنـی در ژرفـاي آگـاهی     »اصل و بیخ هویت ایرانی «بخش نخستین شاهنامه -
ي انسـانی را   اهورامزدا نخستین انسان و نخسـتین پادشـاه جامعـه   . دهد نشان میجمعی اقوام ایرانی 

آنگاه پر و بال و شاخ و بـرگ انسـان   . آفریند ي جهان جاي دارد، می در ایران زمین، که در میانه
رسد و جهان بـه سـه    گستراند و سپس زمان جدایی فرا می ي جهان بر شرق و غرب می را از میانه

و شـرق  ) یونـان و روم  (ي آن ایـران زمـین و دوسـوي آن غـرب      د؛ درمیانـه شو کشور بخش می
از این زمان هویت ایرانی با پادشاهی ایـرج در برابـر هویـت قـومی     . گرند جا می) توران و چین (

. سلم؛ پادشاه غرب، مظهر خردمندي و درنگ و بردباري است. شود شرق و غرب بنیاد نهاده می
ظهر شتاب وتعصب و دلیري است، ایرج؛ نخستین پادشاه ایران زمین، تور، پادشاه توران زمین، م

و ایـن   1هم هوشمند اسـت وهـم دلیـر؛    . روي است، یعنی جامع شتاب و درنگ است مظهر میانه
مشغولی انسان ایرانی درمواجه با غـرب و   بودن خود در درازناي تاریخ ایران زمین محمل دل میانه

).77: 1383تاجیک ،(شرق بوده است 
در شاهنامه اسطوره و حماسه و تاریخ، افسانه و داستان و واقعیت، در پیوسـتاري مـداوم در   -

اي اسـت کـه در آن سـه بخـش اسـاطیري،       ي اثـري ادبـی حماسـه    شاهنامه به منزلـه . اند هم تنیده
: شود پهلوانی و تاریخی بازشناخته می/ حماسی 
ي اساطیري  حماسه
ي پهلوانی  حماسه
خی ي تاری حماسه

  .هاي اساطیر استبخش نخست؛ سرگذشت افسانه و شخصیت
  . بخش دوم؛ تاریخ حماسی و پهلوانی است

                                                                                                                                                                      
  ایرانیان خارج از کشور احمد اشرف، هویت ایرانی در: ك.جهت مطالعه بیشتر ر.1
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  . بخش سوم؛ تاریخ دوران تاریخی است
ي افتراق و گسست مفهـومی میـان ایـن     بندي لزوماً به منزلهي حائز اهمیت در این بخشنکته

به خوبی در مراحل مختلف شاهنامه  سه بخش نیست بلکه روح اسطوره و حماسه ازآغاز تا پایان
  . مندرج است

درشاهنامه تاریخِ گیتی بازتابی است از تاریخِ مینـو؛ زمـین از راه آسـمان و واقعیـت از راه      -
تقسـیم   –اگـر دوران حماسـی کتـاب را از پادشـاهی فریـدون      .  بندد اسطوره در تصور نقش می

توان نقش اسـطوره   گاه می م بدانیم، آنتا پایان سرگذشت رست -جهان به سه کشور میان سه پسر
ي زمان مینوي را مانند تار و پود در بن به شـکل نمـاد و تـاریخ پهلـوانی ایـران را چـون        و اندیشه

. نقشی بر نمود آن باز شناخت
و  این سرنوشت همان سرگذشت. ریزد زروان به زادن پسران سرنوشت کیهان را طرح می -

میان پسران، تاریخ ایـران و تـوران و روم را بنیـان     با تقسیم جهان تاریخ کیهان است؛ فریدون نیز
. نهد می

زروان خواهان اهریمن و نبردش با اهورامزدا نبود؛ فریدون نیـز دشـمنی سـلم و تـور را بـا       -
  .تافت ایرج بر نمی

زروان براي شکست و مرگ اهریمن، زمان کرانمند را از خود پدید آورد؛ فریدون نیز، به -
. اهی ایرج، منوچهر را برانگیخت واز پاي ننشست تا برادرکشان کشته شدندخو کین

 ي پس از نابودي ضحاك بیدادگر، اینک با کشتن سلم و تور، دیگر خویشکاري؛ کار ویـژه 
  .رسدیابد و زمان او به سر میفریدون دادگر پایان می

در هردو افسانه وجـود   فرمانرواي بخت خود نیستند،) در سنت زرتشتی ( زروان اهورامزدا -
اهریمن ناخواسته بود، فریدون نیز، که نام و نیکویی او به داد و دهش بود، پیش از ایـرج، داراي  

.فرزندانی شد، درست به خالف گوهر و سرشت پدر، هم بیدادگر و هم آزمند
 –ست که نماد ثنویت و دوبینی جهان بیینی اساطیر ما –هاي اهورامزدا و اهریمن  ستیز ناسازه-

فریدون سـه پسـر داشـت؛ ایـرج خردمنـد و بـا فرهـی، تـور زودخشـم و          . در این جا سه گانه شد
در تـاریخ حماسـی مـا نیـز تورانیـان      . پرخاشجو و سلم که از گوهر خاك بود و خواهان آرامش

ایـران و  ( دو همـاورد  . جویند و رومیان کشور سلم و از نبرد ایران وتوران برکنار آرام و ستیزه بی
اما درهمه حال نیکان از پس . گیرند به نشان دوبنی بینش ما، فضاي تاریخ گیتی را فرا می) ران تو

پس از فریدون نبردهاي بازماندگان ایرج و تور تمـام بخـش بـزرگ پهلـوانی     . رسند بدان فرا می
ي گیرد، مانند جنگ دیرپا تا مرگ رستم در برمی –ي نیک و بد  با همان درون مایه –شاهنامه را 
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کشد، منتها با این تفاوت کـه   آفریدگان اهورا مزدا و اهریمن که تا فرجام عمر گیتی به درازا می
ي فرمانروایی بهمن واسکندر  پایان تاریخ جهان، پیروزي و رستگاري است و پایان حماسه؛ فاجعه

انـی از  زیـرا تـاریخ مـا در دور   . بخش تاریخی شاهنامه؛ شکست ایرانیان و پیروزي تازیـان  و پایان
. گذرد که اهریمن همچنان درتکاپوست و بدي در تار و پود جهان تنیده است آمیختگی می

  
  الملل  انگاري شاهنامه در اکنونیت نگاه ایرانی به روابط بین تجلی رسوبات دوگانه-2

ناپـذیر و مسـتمري   اي در ناخودآگاه جمعی ایرانیان، تجلی گسستانباشت پندارهاي اسطوره
هاي این رسوبات متراکم هرگز غیرفعال نیست ونیت ایرانیان به همراه داشته است گسلرا در اکن

شدن آنان وجود دارد که ادوار تـاریخی ایـران همـواره تأییـد و تأکیـدي      و هر آینه استعداد فعال
  . هاي ناخوداگاه روان ایرانی استاست بر فعال شدن این گسل

ن ایرانی از اعماق روح او در نقاط عطف تـاریخ از  هاي ذهبه بیان دیگر مواد مذاب و گدازه
کنـد و بـر ایـن    هاي رفتاري ایرانیان جستار میهاي زیرین راهی به سطح خودآگاهی و آرایهالیه

  . کندهاي وجودي او را تعریف میها و شاخصبنیان مولفه
گـاه رفتـاري   در خودآاي گري برجستههاي فعال ذهن و روان ایرانیان که جلوهیکی از گسل

هـاي  تر ریشـه انسان ایرانی است که پیش ي گرایانهکند نگاه ثنویتو کردارهاي عملی او ایفا می
اکنون پرسش بنیادین آن است که این نگاه در . حماسی و تاریخی آن ارائه گردید –اي اسطوره

  هاي است؟ المللی انسان ایرانی واجد چه عناصر و سویهنگرش بین
  . ت انسان ایرانی نسبت به دیگري همواره در حال بازسازي و بازنمایی است در واقع، ذهنی

فردوسـی بـا   . این بازسـازي در سراسـر شـاهنامه فردوسـی بـه شـگرفی تبیـین گردیـده اسـت         
ها را در شاهنامه به ذهـن و روان ایرانـی یـادآوري و    هوشمندي مسیر حرکت و جنبش این گسل

و » آزمند«نماد فرزانگی و فرهیختگی است توسط دو برادر ایرج پسر فریدون که : کنددیکته می
شـود و از اینجـا   گنـاهی کشـته مـی   ایرج در نهایت مظلومیت و بی. شودسرشتش کشته می» دیو«

هـاي زرتشـتی و    که ملهم از اساطیر دو بینـی خیـر و شـر نـزد اسـطوره     » دیگري«و » خودي«تخم 
  . ودشمانوي است در ذهن و روان ایرانی بازسازي می

تجلیات این نگرش در سراسر شاهنامه در قامت ستیز ایرانیـان و انیرانیـان، ایرانیـان و تازیـان،     
  .شود بازنمایی می..... ایرانیان و چینیان، ایرانیان و رومیان و 

هاي مختلف روایی که اوج آن نقـالی اسـت در کالبـد    این بازنمایی از نسلی به نسلی به شیوه
در کتـاب سـه سـال در    » گوبینـوم «بی جهت نیسـت کـه   . ن انباشت شده استروان و ذهن ایرانیا
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جاي شگفتی است که در روستاهاي ایـران هـر شـب از طریـق نقـالی شـاهنامه،       «: گویدایران می
  . »شودکنفرانس تاریخ برگزار می

شود اي و حماسی ایرانی  هرشب در هر کوي و برزنی بازخوانی وبازنمایی میتاریخ اسطوره
( ذهن ایرانی، که همواره خود را قربـانی اهرمنـان و دیوصـفتان     ي ز رهگذر عناصر دادباورانهو ا

) کـه خصـم اوسـت   (بیند، هویت خویش را بر مبناي تقابل مسـتمر بـا دیگـري    می) دگر خویش 
  .بخشدعینیت می

أثر از دو المللی آنـان عمیقـاً متـ   بر این بنیان ذهنیت و بینا ذهنیت ایرانیان در ترسیم نگرش بین
  . تاریخی ایرانیان است –گرایی هویتی انگاري و ثنویتگانه

  :المللی انسان ایرانی واجد عناصر زیر استدر نگرش بین "دیگري "در واقع  این بازسازي 
عینیت بخشیدن به دیگري نزد ایرانیان به منزله تأییدي است بر مسیر خطـی تـاریخ، بـه ایـن     -

طول تاریخ از سوي بیگانگان و اهریمنان مـورد تهـاجم و حملـه قـرار     معنا که همواره ایرانیان در 
. انـد  چشـیده ) دیگر(هاي خونین را از رهگذر تازش خصم  اند و طعم تلخ اشغال و قتل عام گرفته

. حق و ستمگر دهد و دیگري را بی ي ایرانی را همواره برحق جلو می لذا این نگرش سوژه
ر وشر ستیزي مقطعی نیست بلکه بـه طـور مسـتمر در مسـیر     نزد ایرانیان ستیز میان دو بن خی-

شود چیرگی اهورا  تاریخ ادامه دارد و سر بازایستاندن ندارد و تنها جایی که این ستیز متوقف می
.رسد ي ظهور می بر اهریمن است که در قامت یک منجی در پایان تاریخ اهریمنی به منصه

شود و چـون امـر رسـالت     تی فراموش نشدنی تبدیل مینزد ایرانیان جدال میان خیر و شر به رسال- 
ي آن قـرار   باورانـه  ارتباط تنگاتنگی با عنصر قدسی و غیر دنیـوي دارد، نـه تردیـدي در مسـیر رسـالت     

گـویی تاریخیـت و اکنونیـت    . یابـد  اي مجال ظهور مـی  ي اسطوره گیرد و نه گسستی در این انگاره می
.و سویه، در ذهن و روان ایرانی در سیالن و جوالن است د» دم و بازدمی«تبار ایرانی مدام در 

  )نه شرقی نه غربی / نه تور و نه سلم (غرب  –دگرسازي هویتی ایران  -3
ثنویتبهدعتقااي فردوسی که درقامـت   اي وحماسی ایرانیان در شاهنامه هاي اسطوره مایه بن
بندي شده بود، در  مفصلنیایرا نیاادبینی جهان در مسالاز ا پیشاز دوران ، که  اهریمن –اهورا 

یان نسـبت بـه جهـان    انیرا يفکري هدشالوهاي عمیق و قابل تأملی در  دوران معاصر نیز از شباهت
  . غرب حکایت دارد

اي و  امان ایرانیان با تورانیان، که بخـش اعظـم دوران اسـطوره    به بیان دیگر ستیز پیوسته و بی
، گویی در کسوت انضمامی جهان غرب به سرکردگی ایاالت گیرد حماسی شاهنامه را در بر می
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تلقی )یونان و رم اسکندر (اهریمن تورانی که در عهد باستان . شود ي آمریکا بازنمایی می متحده
  . گردیده است»شیطان بزرگ آمریکا «شدند، اکنون تبدیل به  می

که حاصـل  تالقـی و    ي حائز اهمیت آن که در آبشخورهاي  ناخودآگاه جمعی ایرانیان نکته
تـوان سـیر تطـور و دگرگـونی      ي فرهنگی قبل و بعد از اسالم است؛ به خوبی مـی  امتزاج دو الیه
/ از ایـن رهگـذر سـتیز اهـورا     . هـاي مـذهبی جسـتار نمـود     اي شاهنامه را به مولفه عناصر اسطوره

دال خیـر و شـر   هاي مذهبی در قالب شیطان و جـ  اي تبدیل به آرایه اهریمن در پندارهاي اسطوره
شـیطان  «بـا عنـوان   ) آمریکـا  (گردیده، که در فرجام در کسوت اهریمنی و شیطانی جهان غرب 

در کالم مسئوالن  نظـام جمهـوري  اسـالمی ایـران ماهیـت انضـمامی و عملـی بـه خـود          » بزرگ
ایران تبدیل به یکی از اصـول غیـر قابـل انکـار     ) دگر هویتی (گیرد و آمریکاستیزي به عنوان  می

  .گردد اصول سیاست خارجی ایران می
ــانی دیگــر   ــه بی ــبنچهآ ان،یرا سالمیا بنقالا وزيپیراز  همدآبرفرهنگ سیاسیدر ب رفتار هـ

ین از ا همدآبرجیرخاسیاستلصوا نیزو  رکشوزساتصمیِمننخبگانیزو  ننیاایراسیاسی 
 برابرو»رـــــــ شو  یرخدنبر«یعنینیایرا فرهنگيیرپاد نمزگار یکاز  داد،میجهتب،نقالا

بــه نظــر رو،ینازا؛تـــیگرفـــممهـــسرچش»رـــشن ویطاـــشو  وـــید«با»جیرخاشمند«نستندا
 عجورصلی ا هــ بشـود؛  مـی گرفتهرکابهمریکاآردمودر  که»رگبزنشیطا«رسد اصـطالح   می
،هنذین ساختدر انهادینه شده است ن،نیاایرا جمعیي هخاطرو  یخیرتاي ظهحافدر  کهرد دا

مضامینو  مفاهیمبا،یگرد يسواز  یوو د نشیطابارپیکاو  سویکاز  مپریالیسما بارپیکا
تامییافتپیوندرستکباا نمذهبی همچومفاهیمزـــ نیو  نــیایرا کهنينیاد جتماعیو ا فرهنگی

ــهاپشتواز  رزهمبا قایقو د يدـــــــمفصلبنو  عناصر،بدین ترتیب. دشورداربرخويغنیتري نــــ
سالمیدوران ا فرهنگیيمزهار هـکاز آن دارد  سالمی حکایتا بنقالا متناز  همدآبرمانیگفتِ

 سمقديهاهچهرو  مظاهر،هادنمادر  مسالاز ا پیشانیرا نمزگاردر آن کهانیرا یخرتا
 وزيرــ پیاز  ســ پي هدور یــ سیاسنگفتماي لهشاکرا در  سهمبیشترین،ندایافتهروـتبلالمیـسا
  ).167: 1388الدین صادقی ،  سید شمس(1نداشتهدابنقالا

بینی نزد محققان و اندیشمندان ایرانی نیز به اشکال مختلـف بازنمـایی    این نوع نگرش و جهان
شیوو دار شریعتیعلی،حمدآل ا لجال،یددفرحمداهـاي   توان به دیدگاه میجمله ازشود؛  می

نتمد،بعدبههجدهمنقراز  مادوران ي هچیرحقیقت«دــ یدفرهدگاـیاز د ،درـکرهشاا نشایگا
                                                                                                                                                                      

فترد: انتهر(ان،رـیا المیـسا ريجمهوجیرخاسیاستبرملیفرهنگتأثیرزاده،نقیبحمدا: جهت مطالعه بیشتر رك.1
  222.، ص )1381مللی،لابینو  سیاسیتمطالعا
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ــممالهــــهمهــــکدهبوبغر تهی،یخیرتاو  فرهنگیيسنتهارا از  قشرامقوو ا سالمیاک ــ
  ).165: همان ( »ستا دهکر

نوعیبــه مثابههمبغرکهشتدا ارصرا یددفرب،غرـ    قشرییایتگرثنــوبچورچهادر
  .دشوشتهاگذرکناباید،ندگیز ي هشیوهمو  هستیشناسی

ــغممفهوگرفتنیترعابهبانیزحمدآل ا لجال ــغو  برـ ــزدرـ ــگب ــحماز ا یـ کل،یددد فرـ
 نستدامیبغراز  متأثررا انیرا معاصرديقتصاو ا جتماعیا -سیاسیتتحوالو  نیتهرمدي بهتجر

ــمیکنفیسرطانیهغدو  ارتشرمثابهبهرا  بغرو  شیطانیرگبزي توطئهوي  هیدگاداز. درــ
ي تـه همبستهاجمنوعیباو  یافتهاومتدوز،مراه ــ باــ تنتاـباسدـعهاز  ارهوـهمان،یرا لیهعبغر

  ).166:همان (1ستادهبواههمر،فرهنگیو  نظامیو  سیاسی
و  نجهادر آن هــ کدوــ خیـنایرا ي نهیااثنویتگري یشهندا بچورچهادر  نیزشریعتیعلی

تقسیم»ظلمتورنو«،»باطلو  حق«،»قابیلو  هابیل«ي جبههدو  بهدر آن را  دموجويهاننساا
انیرو ا مسالا ق،شرنشمنادرین ــ متـمهرا از  ددـتجو  نیتردـم؛برـغدوـخراـثدر آ د،میکر
ــندــــقصکهدمینموتلقی ــمناــــکیو  تیــــهسديابوــ انعنوباخویشثروي در ا. ندداررا اــ

رهشاا دخواز  نشدتهیمثابهبهفرهنگیرستعماا بهحمدآل ا همانند،خویشبهگشتزبا
را  »ديمتجديشنفکرِرو شبه«،ستا حمدآل ا نبازدآوراــ یهــ کانیــ بز باراه  ینو در ا دمیکر

  ).همان (میگرفت دنتقاا دبابه،ستا رستعماا»بلدراه « ،گاهانهآنایاگاهانهآ که
 یانهاثنویتگري  هــــــــندیشاز ا متأثر،بغربرابردر  سیاآ انعنوبادخوثردر ا نیزنشایگاشیودار

ــایهمیزآ بان،باستاانیرا ــبرا  بغرو  قشري،هایدگريندیشههااز ا یهـــــــ يجوهرهاسساارــــــــ
شمند زغاآ نهمااز  غربیي  اندیشــــــــه«: وي هیدگااز د. دمینموتفکیکیکدیگراز  هستیشناختی

  2.»تـسا رقیـشي ندیشها راـمرگب
تسکوحق،میکندتهدیدرا  ماهستی،جهو مهاجمترینبهکهرفرهنگیـبابردر  ناـدینسـب

  .یمارند
  

  الملل  ي بین کنشگري انسان ایرانی در عرصه-4
  )ها شود ناپدید که روي بدي/که یزدان شما را بدان آفرید (

                                                                                                                                                                      
ـ  سیاسیتطالعاي ا ماهنامه،»بغراز  ننیاایرا يشتهادابربروريمر«،جاییر فرهنگ: جهت مطالعه بیشتر رك  .1
  .21. 17صـص، 1370رشهریوو  دادمر، 100- 99رهشما،پنجملسادي،قتصاا

  .)1371،یینهآ غبا: انتهر(ب،غربرابردر  سیاآن،شایگاشیودار: كجهت  آگاهی بیشتر ر.2
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ها ایرانی، انسان دستیار خداست؛ در اندیشه زرتشت رابطه میان خداوند با آدمـی،  در اسطوره
اي اسـت دو سـویه میـان    و رابطه بـین فرمـانروا و فرمـانبردار نیسـت، بلکـه رابطـه       تنها یک سویه

  . خداوند و نماینده و جانشین او در روي زمین یعنی انسان
اساساً هدف آفرینش، که پیکار با نیستی و اهریمن و جاودانه گرداندن هستی ونیکـی اسـت،   

عبـادت و  «یـا او را صـرفاً   » ترسـد نمی«دا سان، انسان از خبدین. تنها با یاوري آدمی، شدنی است
  .پردازدو نیایش و ستایش او می» یزش«کند، بلکه به نمی» بندگی

ها، فردوسی به سویه فردوسی نیز باوجود منشأ تقدیرگرایانه بودن اغلب داستان ي در شاهنامه
یدن بـه  بازیگري و کنشگري یالن و شهریاران شـاهنامه بـراي حفـظ نـام و دوري از ننـگ و رسـ      

مردانی چون زال و رستم و اسفندیار و گودرز و گیوو و بیژن و سـهراب  . کندمقصود پرهیز نمی
و یـالن دیگــر و یــا زنـانی چــون فــرنگیس و ســیندخت و رودابـه و تهمینــه و منیــژه و ســودابه و    
گردآفرید وگردیه، ونیز آن پهلوان خردمند نامراد، پیـران ویسـه تـورانی، هـیچ کـدام سرنوشـت       

خواهنـد بنـا   خود سرگذشتشان را آن چنان کـه مـی   ي کوشند تا به ارادهپذیرند و میرا نمی خود
  .کنند

گـذارد، تماشـاگر   انسان ایرانی مندرج در شاهنامه که براي رسالت و هدفی پا بـه عرصـه مـی   
، )شـود هاي هندي به کالبد جسم و جـان آدمـی تحمیـل مـی    همانند آنچه که در اسطوره(صرف 

چرا کـه  . زندخدا بر روي زمین دست به بازیگري و کنشگري می ي به عنوان نمایندهنیست بلکه 
  . ها را ناپدید گرداندقرار است با همکاري خداوند به قول فردوسی، روي بدي

  )417: 5(شما را مبادا کم و کاستی    چنین گفت کز داور راستی
  که روي بدیها شود ناپدید  که یزدان شما را بدان آفرید

هـاي هراسـناك و بیمنـاك هفـت     یافته در شـاهنامه بایـد آزمـون   ر واقع انسان ایرانی بازتابد
ها، کشتن دیو و جادو، گرگ و شیر و اژدهـا و افتـادن در بیابـان و بـرف و سـرما وتشـنگی       خان

  ).56-55: 1387مسکوب ، (وگرما را با سربلندي سپري کند 
دانسـت کـه   یران را پـیش چشـم داشـت و مـی    ا ي کاوانه آیندهگویی فردوسی با دیدي ژرف

هاي سختی از روزهاي دشـوار و صـعب پـیش روسـت و از ایـن رو بـا       براي انسان ایرانی آزمون
کـه هرکـدام نمـاد    (گرایی مانند رستم و اسفندیار گنجاندن دو هفت خان در مسیر پهلوانانِ عمل

انـداز آینـده   یرانـی را بـه چشـم   نگرش انسان ا ي راه و نحوه ي نقشه) شخصیت ایران زمین هستند 
هاي صعب براي انسان ایرانی بدون بر صدر نشاندن عنصـر  اما عبور از این خان. کندریزي میپی

  خرد راه به جایی نخواهد برد، چرا که از منظر فردوسی 
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  خرد زیور نامداران بود   خرد افسر شهریاران بود
    یش ریش دلش گردد از کرده خو  هر آنکس خرد را ندار ز پیش

گرا بودن انسان ایرانی باید توأمان با عنصر خرد همبستر باشـد کـه گـر    پس کنشگري و عمل
  . جز این باشد؛ چیرگی اهریمن بر اهورا امر حتمی و گریز ناپذیر است

انباشت فکري و روانی چنین نگرشی . گراپس این انسان، کنشگر است؛ بازیگر است و عمل
  .ا روح انسان ایرانی تا دوران معاصر در سیالن و جوالن بوده استدر فرآیند تاریخ همواره ب
هاي تدوام روح و فرهنگ ایرانی به رغم تجارب پرفراز و نشیب، قبض و شاید یکی از علت

هـاي حـدود هزارسـاله بـا یونـان و روم،      ها از دوران جنـگ ها و تاراجهاي تاریخی اشغالو بسط
هـا و تـا دوران معاصـر و    هـا و انگلیسـی  هـا، روس ها، عثمـانی ها، افغانحمله اعراب، تاراج مغول

گرایانه و کنشـگرایانه انسـان ایرانـی بـراي بـودن و      گر وجوه عملرویارویی با غرب، همگی بیان
  . حرکت به جلو بوده است

  
  الملل بین ي کنشگري ایجابی انسان ایرانی در عرصه-5

هـاي کنشـگري انسـان ایرانـی در شـاهنامه و      ههاي فراوانـی را میـان سـوی   ها و انباشتشباهت
اولین نکته و برجسـتگی در  . توان بازیافتالملل میبین ي نگرش کنونی ایرانیان به عرصه ي نحوه

هاي شاهنامه آن است که به حریم اهورایی و پـاك ایـران زمـین تجـاوزي صـورت      روند داستان
) تورانیـان  (وتـور  ) روم (دیگرش سـلم   ایرج که نماد ایران زمین است توسط دو برادر. گیردمی

شود؛ ایرج نماد خردورزي و نرمش و مداراست و هرگـز سـتیز بـا    در نهایت مظلومیت کشته می
    :خوانیمتابد اوج این نرمش را در ابیات فردوسی میبرادران را بر نمی

  نه شاهی، نه گسترده روي زمین  من ایران نخواهم، نه خاور، نه چین
  روان را نباید بر این رنجه کرد  نیست جنگ و نبردمرا با شما 

  به ابرو زخشم اندر آوردچین  چو بشیند تور از برادر چنین
  دلش بود پر خشم و سر پر زباد  سخن چند بشنید پاسخ نداد

  سراپاي او چادر خون کشید  یکی خنجري آبگون بر کشید
  

در یک سـوي  . شودریزي میو رم پی ها میان ایران و تورانبر این بنیان تخم ستیزها و جنگ
ایرانی که مظلوم، ذي حق و ناجوانمردانـه بـه حـریمش تجـاوز شـده و از دیگـر سـوي خصـمی         

  . شرزه، خردآشوب و دژم به نام توران و روم 
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نمایش و آوردگـاه رویـارویی ایرانیـان بـا      ي اما هنر فردوسی در شاهنامه آن است که صحنه
انسـان   ي گونـه با نهایت دقت و مبتنی بر ساخت خردمندانه و فرزانه الملل آن روز رابین ي عرصه

افکنی حکیمانه، ساخت فکري و روانی انسان ایرانی کند، و با این پیکنشگر ایرانی بازسازي می
  . نهدرا در بر صدر نشاندن عنصر خردمندي و کنشگري ایجابی بنیان می

رانیان، مادام که اندیشه جنگ با ایرانیـان  اوج این نرمش و خردمندي در برخورد سیاوش باتو
  : توان بازجستپرورانند را میرا در سر می

  مرادي که درصلح گردد تمام
  چه باید سوي جنگ دادن لگام
  همه زآشتی کام مردم رواست

  که نابود باد آنکه او جنگ خواست
ز رســالت عقــب نشــینی ا ي امـا ماهیــت و جــنس ایــن نـرمش و پرهیــز از ســتیز، نَــه بـه منزلــه   

هاي حساس تاریخ گرایی در نقاط و گرانیگاهاي عملستیزي در شاهنامه است بلکه گونهاهریمن
حماسی ایران زمین است و اساساً به همین جهت است که فردوسـی عنصـر خـرد را همـواره بـه      

بـه  را  1»خردنامـه «پژوهـان، اطـالق نـام    که برخی از شاهنامهکند تا جاییانسان ایرانی گوشزد می
  . دانندشاهنامه بی مسما نمی

  مدارا خرد را برابر بود
  خرد بر سر دانش افسر

سـتیزي ایرانیـان   رسوبات حماسی این خردورزي و نرمش که در کنار هیبت و شکوه اهریمن
هـاي کنـونی نگـرش ایرانیـان بـه      کند به نظر در تحلیـل محتـواي سـویه   در شاهنامه رخ نمایی می

تـوان بـه برخـی از مصـادیق     بـر ایـن بنیـان مـی    . بل پردازش و خوانش استالملل نیز قاروابط بین
  :هاي زیر اشاره کردهمسو و مرتبط با چنین برداشتی درمولفه

  
  المللی خوانشی نو از رسوبات هویتی شاهنامه  بین ي عرصهدر2نرمش قهرمانانه -6

المللـی مسـئوالن   هـاي بـین  مـل العهاي وثیقی بین انسان کنشگر شـاهنامه و دسـتور  ارتباط و شباهت
بـه بیـان دیگـر عبـور از     . المللـی وجـود دارد  بـین  ي تنظـیم مناسـبات در عرصـه    ي نظام درترسیم نحـوه 

                                                                                                                                                                      
  اند کشور به شاهنامه اطالق داده ي الدین کزازي شاهنامه پژوه برجستهاین اصطالح را میر جالل.1
جمهورى نمایندگان سیاسى «این اصطالح توسط رهبري نظام در دیدار با فرماندهان سپاه  از سوي ایشان مطرح شد که  .2

: ایشان تصریح کردند.تر از سنگ و پوالد باشند تر از حریر و سخت اسالمى ایران در جهان باید تیزتر از شمشیر، نرم
هاى ما بنا براین دیپلمات. هاى قهرمانانه است، اما نرمشى که در برابر دشمن تیز باشدسیاست خارجى میدان نرمش ي عرصه«

  را الگوى خود قرار دهند) رض(بایستند و استقامت و پایمردى حضرت امام خمینى  باید در مواضع اصولى خود مستحکم
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المللی مستلزم شناخت اضالع مختلـف، فـراز و   سیاست و روابط بین ي خان پر مخاطره در عرصههفت
گونـه کـه در شـاهنامه    کـه همـان  خاصـه آن . هاي رویارویی با بازیگران مختلف اسـت فرودها و چالش

تاخت و تاز اهریمنان قرار دارد؛ اکنون نیز شیطان بـزرگ و اسـتکبار    ي ساحت اهورایی ایرانیان عرصه
  . چینی علیه نظام جمهوري اسالمی ایران هستندجهانی  به طور مستمر در حال نیرنگ و دسیسه

ه مثابـه خوانشـی نـو از رسـوبات     بر این بیان شاید فرازهایی از سخنان رهبر معظـم  انقـالب بـ   
  : هویتی در شاهنامه باشد

هاى صحیح و منطقـى دیپلماسـى هـم نیسـتیم؛ چـه در عـالم       ما مخالف با حرکت«
بنـده معتقـد بـه همـان چیـزى هسـتم کـه        . هاى داخلىدیپلماسى، چه در عالم سیاست

زم ؛ نـرمش در یـک جاهـایى بسـیار ال    »نرمش قهرمانانـه «گذارى شد  ها پیش اسمسال
گیرى که دارد با حریف خـودش   است، بسیار خوب است؛ عیبى ندارد، اما این کشتى

گیرد و یک جاهایى به دلیل فنّى نرمشى نشـان میدهـد، فرامـوش نکنـد کـه      کشتى می
طرفش کیست؛ فراموش نکند که مشغول چه کارى اسـت؛ ایـن شـرط اصـلى اسـت؛      

سى مواجهند، با چه کسى طرفنـد،  کار میکنند، بدانند که با چه ک بفهمند که دارند چه
  .»ها کجاى مسئله است؛ این را توجه داشته باشندى طرف آن آماج حمله

گـردد بـه   آنچه که از تحلیل محتوا و فحواي کالم در ارتباط با این سخنان به ذهن متبادر می
ازهـاي  گرفتن رستم با اسـفندیار در یکـی از فر  هوشمندانه و کنشگرانه  کشتی ي کار گیري شیوه

رستم با آن همه یال وکوپال و قدرت، زمانی کـه متوجـه ضـعف    . حماسی باشکوه شاهنامه است
پـردازد و بـا نـوعی دیپلماسـی رئالسـتیک      اندیشـی مـی  شود به چـاره جسمی در برابر اسفندیار می

اي بـراي چیرگـی بـر همـاورد بسـیار      کند تا از این رهگذر، اندیشـه مشربانه، اسفندیار را خام  می
دهـد کـه دیگـر    رزم برایش ناممکن است از کـوه آواز مـی   ي رستم که ادامه. زورمند خود بیابد

  . شب آمده است و باید به کارزار پایان داد
رسـاند  اي است که چون سهراب پشتش را به زمین مـی اندیشی رستم یادآور صحنهاین چاره

گوید کـه درآیـین مـا در    ه پسر میشود؛ باي متوسل میبیند به حیلهو رستم مرگ را نزدیک می
یا به سبب سادگی و خـامی   -سهراب از سر بزرگواري  . کشندبار، افتاده را نمیزورآزمایی اول

اینجا نیز رستم به پایان خـط رسـیده اسـت و    . داردکند و از او دست بر میسخنش را باور می –
ولـی صـرفاً از نظـر     –ماننـد سـهراب    اسفندیار  نیـز . اي ساز کندباید براي نجات جان خود بهانه

شـود؛  دادن بـه بهـاي جـانش تمـام مـی     وهمین فرصـت . دهدبه رستم فرصتی دیگر می –بزرگی 
  . که به بهاي جان سهرابچنان
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این به چه معناست ؟ بدان معنی که براي بزرگوار و بخشنده بودن باید محیط را براي امکـان  
ر میدان جنـگ، محـیط واژگـون، داراي ایـن صـفات      بزرگواري یا بخشندگی فراهم کرد واال د

ــاي   ــا ج ــودن پ ــوت«ب ــت » دن کیش ــادن اس ــگ  . نه ــاالتر از آن در جن ــامردمی  –وب ــه ن ــرین ک ت
هاسـت؛  راستی برترین زینت. شودداشتن هر فضیلتی به بهاي جان انسان تمام می –هاست محیط

در محـیط واژگونـه    شود به دشمن راست گفـت؟ سـهراب و اسـفندیار نیـز    ولی آیا درجنگ می
  . پردازندکنند و بهاي این بزرگواري خود را گران میبزرگواري می

شوي، اي کسی که وارد می«اند جنگ دوزخی است که چون دوزخ دانته بر باالي آن نوشته
  ).175-174: 1376رحیمی،(» دست از هر فضیلتی بشوي

است؛ و نواختن برطبل ستیز » قدر و زورمند«است چون حریفش » نرمش«درواقع عمل رستم 
است چون در غایت امـر اسـفندیار زورمنـد طعـم تلـخ      » قهرمانانه«براي او فرجامی شوم دارد؛ و 

هـایی از  به بیان دیگر هر چند ساخت این تراژدي در ذهن فردوسی باسـویه . چشدشکست را می
اسـت، عجـین   » نمرديسـتایی و جـوا  ایـران «تردامنی و ناجوانمردي از سوي رستم که اتفاقاً نمـاد  

گرایی و هوشـمندي در کـنش رسـتم وجـود دارد     اي عملگشته است لیکن در کُنه ماجرا، گونه
شـدت و ضــعف   ي ، متناسـب بـا درجـه   »انعطـاف «و » اقتــدار« ي کـه انسـان ایرانـی بایـد درمیانـه     

  .موضوعات و مسائل فرآروي، قدرت انتخاب و کنشگري داشته باشد
آگـاه اسـت و از   ) بازیگري هوشـمندانه  ( دانی رستم نسبت به چارهکه حتی اسفندیار تاجایی

         دهد سر بزرگواري او را شبی مهلت می
  بسی چاره دانی و نیرنگ و رأي  تو مردي بزرگی و زورآماي

  نخواهم که بینم نشیب ترا  بدیدم همه فر وزیب ترا
    به ایوان رسی کار کژي مخار  به جان امشبی دادمت زینهار

اش از نالـه . افتد به درگاه داور پاك مـی نالـد  دانی میبر این بنیان رستم پردرد به فکر چارهو 
؛ یکی آنکه کسی نیست تا انتقام او را از یلی چون اسـفندیار  مرگ نیست بلکه دردش دو تاست

    .چه کسی راه و رسم رستمی را ادامه دهد  –تر مهم -بستاند و دیگر  
  ها شوم من هالكگر از خستگی  و پاك همی گفت کاي داور داد

    که گیرد دل و راه و آیین من  که خواهد ز گردنکشان کین من ؟  
: همـان ( ناپذیر است و مـردان بـزرگ بـه طریـق اولـی     هرفردي از افراد بشر در جهان جانشین

بخـش ایـران   ها، رهاییخاصه آنکه مردي به عظمت رستم، کشنده دیوها و دشمن نامردي). 175
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شاهان، بار رسالتش منحصر به فرد اسـت و بایـد گریـز و گزیـري از ایـن مهلکـه        ي نگهدارنده و
  .بیابد

سـازان  را که به مثابـه چـراغ راهنمـاي تصـمیم    » نرمش قهرمانانه«ي توان واژهبرهمین بنیان می
گرایی کـه  اي عملسیاست خارجی کشور از سوي رهبري نظام ترسیم شده است به عنوان گونه

تـوان بازجسـت،   فردوسـی مـی   ي هاي آن را  در مدل بازیگر خردمنـد شـاهنامه  ها و شباهتریشه
  .تبیین نمود

هـاي  در واقع در این نگرش به خوبی سویه. نرمش قهرمانانه داراي بار و ذهنیت ایجابی است
شاید این بیـت فردوسـی تعریفـی بـه     . شودکنشگري انسان ایرانی مندرج در شاهنامه بازنمایی می

    : گرایی کنشگر انسان ایرانی در عرصه دیپلماسی استتر از نوع عملراتب جامعم
  ايفرستاد باید فرستاده

    ايدرون پر زمکر و برون ساده
ها  و پس از ملت –اي مرتبط با دوران ظهور دولت با عنایت به اینکه مفهوم دیپلماسی مقوله

فردوسی از یک دیپلمات کارکشته و هوشیار  باشد اما تعریف  می 1648قرارداد وستفالی در سال 
به زعم فردوسـی فرسـتاده   . باوجود گذشت بیش از هزار سال همچنان تعریفی جامع و مانع است

باید ابتدا شرایط تخصصی احراز نمایندگی را دارا باشـد یعنـی عـالوه بـر     ) دیپلماتیک ي نماینده(
از دانـش و هنـر مـذاکره اسـت را نیـز در       باید عناصر اکتسـابی کـه ملهـم    استعداد ذاتی، فرستاده

  . هاي خود داشته باشدتوانمندي ي منظومه
اول؛ هنر اقنـاع طـرف    ي در وهله) فرستاده (در واقع از نظر فردوسی هنر یک مذاکره کننده 

مقابل است و دیگر آنکه بتواند حداکثر امتیاز را از طـرف مقابـل بـه مـوازات پرداخـت حـداقل       
  .  ملی کشورش فراهم آوردهزینه براي منافع 

را در آرا و ) نرمش قهرمانانـه  ( توان آبشخور محتوایی و مفهومی از این نظرگاه به خوبی می
  . هاي فردوسی در قالب خوانشی نو در این چارچوب مورد تأکید قرار داد آموزه

اصـر  گرایانـه عن شاید بیان این جمالت از سوي رهبري نظام تأییـدي بـر وجـود ابعـاد تکـوین     
  : المللی انسان ایرانی باشدهویتی شاهنامه در ترسیم نحوه نگرش بین

فردوسـى   ،تجلیل شود» فردوسى«بله؛ من موافقم که از . در باب شاهنامه پرسیدند«
گذاشـتیم؛ دشـمنان   » حکیم ابوالقاسـم فردوسـى  «ما هستیم که اسم او را . در قلّه است

حکـیم چـه کسـى اسـت و حکمـت او      خـوب؛ ایـن   . انـد دین که این اسم را نگذاشته
دینى است، حکمت پادشـاهى اسـت   چیست؟ آیا حکمت زردشتى است، حکمت بى
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اگر کسى به شاهنامه نگاه کنـد، خواهـد   . شود در آوردیا حکمت اسالمى؟ این را مى
دید که یک جریانِ گاهى باریک و پنهـان و گـاهى وسـیع، از روح توحیـد، توکّـل،      

ه حـق و مجاهـدت در راه حـق در سرتاسـر شـاهنامه جـارى       اعتماد به خدا و اعتماد بـ 
هـاى  مخصوصاً بعضى از شخصیت. شود استخراج کرد، دید و فهمیداین را مى. است

من یک وقت . ها را باید شناخت و استخراج کردشاهنامه خیلى برجسته هستند که این
در فرهنـگ  ! هـاى امـروز خـود ماسـت    اللّهـی مثل این بچه حـزب » اسفندیار«گفتم که 

بلـه؛ ایـن کارهـا را شـما     . اللّهى غیورِ دین خواه مبـارز وجـود دارد  شاهنامه یک حزب
در دیـدار  ي بیانـات رهبـر  (»کننـد شما که نکردید، دیگران مى. بکنید تا دیگران نکنند

  ).1381/11/08اعضاى انجمن اهل قلم
ترین مقـام نظـام،   نزد عالینظر از جایگاه بلند فردوسی تأمل در این بیانات صرفي قابلنکته

جوانان حزب اللهی در عصر انقالب اسالمی است، به  ي بازنمایی شخصیت اسفندیار با کارِ ویژه
پردازي هوشمندانه و کـاربردي فردوسـی در شـاهنامه در طـول ادوار تـاریخ      بیان دیگر شخصیت

ستاي و الگوي رانگذاري و تفسیر  معیار جوانمردي، ایایران  محمل بسیار مفیدي جهت شاخص
  . شودنظیر شخصیت مسئول و دلسوز ایرانی  تلقی میمتعالی و کم

  
  الملل  ي بین تجلی عنصر خردورزي در شاهنامه به مثابه کنش تدبیر و امید در عرصه-7

تواند متعلق به یک ملت باشد، بلکـه مربـوط بـه     شود نمی کتابی که با ستایش خرَد آغاز می«
ي روابـط   داران گفتگـو در عرصـه   تردید یکـی از طالیـه   ي فردوسی بی هنامهشا. هاست تمام ملت

  .»الملل است بین
المللی یونسـکو   ، مدیرکل سابق سازمان بین»کیاشیرو مات سورا«اي از سوي  بیان چنین جمله

ي سرایش شاهنامه در یونسکو بیـان کـرد؛ خـود بـه مثابـه       که در پیام خود به مناسبت ثبت هزاره
المللـی و   ي بـین  ي نگـرش ایرانیـان بـه عرصـه     مانند از ترسیم سـویه و نحـوه   ترده و بیظرفیتی گس

  . بالعکس است
» فرانچسکو بانـدارین «مدیرکل کنونی سازمان جهانی یونسکو و » ایرنا بوکوا«آن سوتر خانم 

به مناسبت پایان هزاره سرایش شاهنامه فردوسی با  2011معاون بخش فرهنگ یونسکو در نوامبر 
بخـش اصـلی ایـن رسـالت و شـعار همیشـگی        کند که فردوسی و شـاهنامه الهـام   فتخار اعالم میا

شود، دفاع از صلح را باید در  ها آغاز می ها در اذهان انسان از آنجا که جنگ«: یونسکو است که
  . »اذهان مردم بنا کرد 
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هاي نبـرد   ود صحنهنظیر و با نوگرایی خاص خ فردوسی با مهارتی بی«: افزاید وي در ادامه می
کشد و بدون این که خشونت را ترویج کنـد، درد سـوگ و    را در اسطوره و تاریخ به تصویر می

ي نامیمون و ناخوشایند جنـگ را بـه    شوربختی ناشی از جنگ را به خواننده منتقل کرده و چهره
احساس ظن و  دارد تا دوستی و محبت را بر کشد و به این ترتیب خواننده را بر آن می تصویر می

شخصیت واالي فردوسی در اقصی نقاط جهان شناخته شـده و بـراي همـه    . نفرت ارجحیت دهد
هـاي   و در کتابخانـه ) Piazzal Firdusi(نام او در میدان فردوسی، در رم ایتالیا . قابل احترام است

)Wadham College ( آکسفورد انگلیس و در شهرBerat   درکشور آلبانی جاودانه شده اسـت .
ي او همچنـان   بـه امیـد آنکـه شـاهنامه    . اي ارزشمند براي نسل بشر بـه جاگذاشـت   فردوسی هدیه

ایـران ، بخـش     –اسنادکمیسـیون ملـی یونسـکو    (ي جدیـد باشـد   روشنگر راهمان در ایـن هـزاره  
  ). 2011نوامبر 23فرهنگ 

هـا و   داسـتان هاي مهم  ها و آوردگاه چرا فردوسی خرَد را در تمامی نسوج شاهنامه درهنگامه
  :دهد که نشاند و همواره زنهار می ها بر صدر می حماسه

  دلش گردد از کرده خویش ریش/  هر آنکس خرد را ندارد زپیش 
  : کند با ستایش خرد آغاز می» ماتسورا«چرا فردوسی آغاز کتاب خود را به قول 

  کزین برتر اندیشه برنگذرد/ به نام خداوند جان و خرد 
اهنامه فزونی و زبونی شاهان و نامداران را چه در اردوگـاه ایرانیـان و چـه    جاي ش و در جاي 

  . نهد در آوردگاه دشمنان ایران زمین در نسبت با میزان پیوستگی و گسستگی خرد معیار می
ي شاهنامه، در صدد اسـت   به اعتقاد نگارنده، فردوسی با خردنگاري و خردستایی در منظومه

و  ي ایـن مـرز و بـوم و در عرصـه     هـاي پرفـراز و نشـیبِ آینـده     و گردنـه  تا ایرانیان را در مسـیرها 
) شـرق  (و تورانیـان  ) غـرب (یـان   المللی با سلم آوردگاه جهانی و در تنظیم مناسبات و روابط بین

  . ، هادي و رهنمون باشد)اعراب ( وتازیان 
ه گسسـت از عنصـر   الملل به خوبی شـاهدیم کـ   ي روابط بین تر، امروزه در عرصه به بیان فربه

هاي گزاف و فراوانی را براي انسان ایرانـی بـه همـراه     المللی چه هزینه خردمندي در مناسبات بین
  .آورد ي امیدبخشی را به ارمغان می دارد و بالعکس پیوستگی با خرد چه گستره

ي فردوسی در متن سخنرانی آقاي روحانی، رئیس جمهور، که  گنجاندن این بیت از شاهنامه
در مجمع  عمومی سازمان ملل قرائت شد؛ به خوبی رسوبات خردورزانـه   1392شهریور سال در 

  . کشد الملل ایرانیان به تصویر می هویتی شاهنامه را در اکنونیت روابط بین
  چو دیدید سرما بهار آورید  بکوشید ونیکی به بار آورید
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    بزرگ آنکه جز تخم نیکی نکشت  به پاداش نیکی بیابی بهشت
ي فردوسی فقط به متن سخنرانی رئیس جمهور ایـران در   لب آنکه تجلی روح خردورزانهجا

شود بلکه وزیر امور خارجه دولت یازدهم؛ دکتر ظریف نیز با  مجمع عمومی سازمان ملل ختم نمی
ي اجتماعی شخصی خود التزام و اهتمام خـود را در اتخـاذ    گنجاندن این بیت شاهنامه در صفحه

  . دهد ي فردوسی بازتاب  می خارجی ایران در دوران کنونی با ابتناء به اندیشهرویکرد سیاست 
ي مقابل جنگ و ستیز است؛ در همین چارچوب دکتر قوام و فاطمی بـا   خردستایی فردوسی نقطه

آنارشـی   –ي فردوسی ضمن تضعیف مفهوم دووجهی سلسـله مراتـب    استناد به مفهوم خرد در اندیشه
ي فردوسـی را   در خصوص ذات شرور بشر مندرج است، اندیشه» هابز«آراي  و جنگ، آنگونه که در

  .کند الملل مطرح می ي روابط بین به عنوان راهکاري براي تحدید جنگ در حوزه
به زعم نویسندگان، عنصرخرد و خردمندي در نگاه فردوسی دستاوردهاي بسیاري به همـراه  

ــه ــایی، دل: دارد از جمل ــتگیري   راهنم ــایی و دس ــادي  گش ــان؛ ش ــر دو جه ــان در ه ــی،  انس بخش
گردي و نگهبانی  نوازي، فزونی و کاستی؛ ارجمندي در هر دو جهان و رهایی از بند؛ جهان مردم

جان، چشم، گوش و زبان؛ آسودگی خیـال و وجـدان؛ پـرورش روان؛ انسـانیت و مـردم بـودن،       
  . لروي و اعتدا ي زندگانی و جاودانگی؛ پیشرفت و سرافرازي؛ میانه مایه

گریـزي وکـژي سـتیزي یکـی از مهمتـرین دسـتاوردهاي        عالوه بر دستاوردهاي فوق، جنگ
  . خرد و خردورزي است که باعث کنترل کارگزاران خردمند جنگ می شود

ي خرَد و جنـگ کمـک    تواند به تبیین رابطه معتقد است نگاه فردوسی به دو شیوه می» قوام«
از نظر وي انسان نیک سرشـت  . بیند جنگ ناسازگار میکند، نخست ؛ فردوسی اساساً خرد را با 

راه جنگ وخـرد در نگـاه فردوسـی از هـم     . آورد خردمند هیچگاه به دشمنی و جنگ روي نمی
کنـد حتـی    ازسوي دیگر، فردوسی معتقد است که خرد نه تنها از جنگ جلوگیري می. جداست

  . شود هاي آن می گیري زمنیه مانع شکل
گاه فرد خردمند آغازگر جنگ نبوده است؛  ي مندرج در شاهنامه هیچها دوم، در تمام جنگ

افروزي بسـیاري   توان جنگ با این دیدگاه می. تواند مانع جنگ شود بنابراین خردمندي حاکم می
قـوام و  (الملـل تبیـین کـرد     مداران معاصر را در عرصه سیاست و روابط بین ها و سیاست از دولت
  ).195-193: 1388فاطمی ، 

توان اذعان کرد فردوسی در جریانی پیوسـته خـرد را در مقابـل جنـگ قـرار       دین ترتیب میب
الملـل   و این موضوعی است که در نظام کنونی بین. داده و بدین شیوه درپی تحدید جنگ است

اي اثرگذار در مهار و  اندیشد،  گونه ي جریان اصلی نظریات رئالیستیک به منافع می که در چنبره
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توان اذعان کرد که مرز میان دو موهبـت   بر این بنیان به خوبی می. رود به شمار می تحدید جنگ
      .شناسد تدبیر و امید، خردي است که فردوسی آن را ارجمندترین موهبت یزدانی نزد بشر  می

    تو بی چشم شادان جهان نسپري       خرد چشم جان است گر بنگري   
 ي الملـل عرصـه  وه و محصولش امید است و روابط بـین تدبیري که توام با خردمندي باشد می

دادوستد خردمندي است تا از این رهگذر انسان کنشگر ایرانی بـا خـرد ایجـابی کـه منـدرج در      
انضمام و عمـل رهنمـون    ي المللی خویش را از انتزاع به عرصهشاهنامه است افق منافع ملی و بین

  .باشد
دیـب و منتقـد مشـهور روسـی برتـري شـاهنامه از       بر همین بنیان، نیکوالي چرنی شوسـکی، ا 

دانـد کـه شـاهنامه سرشـار از      هاي دیگر را ایـن وجـه متمـایز و ارجمنـد مـی      هاي ملی قومحماسه
کند و به انسـان یـاري   هاي حکیمانه است که به انسان خرددوستی و خردگرایی تلقین میاندیشه

هاي فردوسی، پیام. ح و صفا زیست نمایددهد که از خود فراتر رود و با خود و دیگران با صلمی
گذاري علم و دانش، اعتبار و احترام انسان، گسترش عدل وداد، مدارا و آزادگـی ،  هاي ارجپیام

  ).10:  1951نیکوالي چرنی شوسکی ، (داري است گذشت و خویشتن
  
  گیري نتیجه

دهـد کـه در   مـی اي تصویر روشن و رسا از روزگار به وجـود آمـدن خـود، ارائـه     هر حماسه
مـردم   ي مانـد و بـه وسـیله   هـاي بعـد پایـدار مـی    صورت انطبـاق بـا نیازهـا و شـرایط انسـان دوره     

  . شودروزگاران بعد حفظ و نگهداري می
هـاي سیاسـی،   هـاي تـاریخی و بحـران   شـاهنامه درنوسـان   ي حضور و بقاي بیش از هزار ساله

گـر آن اسـت کـه    یـر بـوده اسـت بیـان    اجتماعی و فرهنگی که جامعـه ایـران پیوسـته بـا آن درگ    
هاي انسان ایرانی در طول روزگار فردوسی ظرفیت انطباق با روحیات جمعی و آرمان ي شاهنامه

ممتد و مستمر را دارا بوده است و تصویري که از جوهره ایرانی بودن، انسان مانـدن، سـرافراز  و   
دهـد، بـه نیـاز تـاریخی ایرانیـان      مـی  ها ومشکالت حیـات ارائـه  پرافتخار زیستن و مقابله با بحران

دهد و به عنوان عاملی پویا و خالق در زندگی و منش دربستر زمان پاسخی مناسب و شایسته می
  . انسان ایرانی تأثیرگزار بوده است

گیـري تمـدن و   ملت خویش و سهم و نقش او در شـکل  ي فردوسی آگاهی ژرفی از گذشته
 ي اي بـه عرصـه  ن آگاهی را از اعماق پندارهاي اسـطوره فرهنگ انسانی دارد و در صدد است ای

هاي تاریخی و در فرجام به سطح انضمامی زمـان حـال و آینـده رهنمـون سـازد تـا از ایـن        آرایه
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هاي فراروي انسان ایرانی در ها و چالشرهگذر تصویري شفاف از نقاط قوت و ضعف، فرصت
  . المللی مهیا سازدداخلی و بین ي عرصه

سی در پیوند میان پندارهاي اساطیري، کردارهـاي حماسـی و پهلـوانی و در فرجـام     هنر فردو
شناسـانه از مـنِ واقعـی انسـان     تاریخ، جـامعیتی انسـان   ي نمودهاي انضمامی و کاربردي در حوزه

  .دهدایرانی ارائه می
  : نویسدمحقق فرانسوي می» هانري ماسه«که تا جایی

هـاي روایـت آبـا و    ، نظـري بـه گنجینـه   نامهآدمی هنگامی که پس از خواندن شـاه «
یابـد کـه هـیچ    افکنـد در مـی  دارد میاجدادي و رسوم باستانی که این کتاب عرضه می

  .»ملی، نبوغ تبار خود را با این دقت و صحت منعکس نساخته است ي حماسه
اسـت ایرانـی هویـت انعکـاس تنهـا نهفردوسینبوغافزودبایدماسهباهمنوادرواقع

  .استایرانیانآیندهوحالبرايدستورالعملايگونههبلک
پـردازي غـرب بـر     اي نقادانـه نسـبت بـه سـیطره و چیرگـی سـنت نظریـه        لذا با تأکید بر سویه

ي  سـنگی ماننـد شـاهنامه    الملل، باید اذعان کرد که رجوع به متن گـران  ي ایرانی روابط بین حوزه
ومی و ملی با تلفیق هوشمندانه  عناصر توأمـان ایرانـی   اي دستورالعمل ب فردوسی که به مثابه گونه

ــه  ــت؛ نقــش ب ــیم چشــم  و اســالمی اس ــتگذران و   ســزایی را در ترس ــراروي سیاس ــق ف ــداز و اف ان
ي پر رمز و راز  شـطرنج جهـانی  را فـراهم     سازان دستگاه دیپلماسی در مواجهه با  عرصه تصمیم

  . آورد می
و متغیرهـا و فاکتورهـاي بنیـادین و دخیـل در تکـوین      تأثیر به سزایی به شناخت کارگزارانـه  

  . رو است ساز ایران زمین با خالء معنا  روبه المللی آن هم با ابتناء به عناصر هویت رفتار بین
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  .ي یداهللا موقن، انشارات هرمس رجمه، تي دولت ه ، اسطور) 1382(،  __________- 
ي ژاله آموزگار و احمـد تفضـلی، تهـران، انتشـارات      ، ترجمهشناخت اساطیر ایران، )1381(هینلز، جان، - 
.چشمه
.1387اردیبهشت  25سخنرانی دکتر کزازي، درستایش فردوسی، شهر کتاب، - 
.139ش  ،کتاب ماه ادبیات،اي یگانه انهگانه، سه گ هاي س یگانه: شاهنامه،)1388(،الدین کزازي، میرجالل- 
.انتشارات شفیعی ،حمید عنایت، تهران ي رجمهت،، چاپ اولعقل در تاریخ،  )1379(، هگل- 
اهللا منصـوري، تهـران، انتشـارات     ي ذبـیح  ، ترجمـه سـه سـال در ایـران   ، )1391(کنت دو گوبینو، آرتور، - 

.نگارستان کتاب
گفتگــو بــا دکتــر ( اي عصــر مــا را آینـدگان خواهنــد خوانــد  هــ اســطوره« ، )1371(سـرکاراتی، بهمــن،  - 

.1371،  3ي فرهنگ، سال دوم ، شماره  ، نامه» )سرکاراتی 
.، تهران، نشر قطره)مجموع مقاالت ( هاي شکار شده سایه، ) 1378(، _____- 
. ، تهران، نشرنیجستاري در شاهنامه: ارمغان مور ، )1387(مسکوب ، شاهرخ، - 
ي زبـان و ادبیـات    ، مجلـه »ي فردوسـی و شـاهنامه   چندنکته دربـاره «، )1382(مدرضا، راشد محصل، مح- 

.فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اول 
ي  ، تهـران، موسسـه  جهانی شدن و هویت؛  هویت ملی و جهانی شـدن ، ) 1383( تاجیک ، محمدرضا ، - 

.تحقیقات و توسعه علوم انسانی 
 سیاسیفرهنگدريبیگانهستیزو  سیابیگانههرعللبريمدرآد«، )1388(الـدین،   صادقی، سـید شـمس  - 

. پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره چهارم ، معاصر»انیرا
ي مطالعات  ، فصلنامه»هویت ملی و نوزایی فرهنگی در شاهنامه« ،)1388(منصوریان سرخگریه، حسین، - 
.2، سال دهم، شماره  38ملی، 
.،  تهران، نشرسخني شاهنامه فردوسی دفتر خسروان  برگزیده، )1390(آیدانلو، سجاد،- 
.، تهران، انتشارات معیني تاریخ ایران ي فردوسی و فلسفه شاهنامه، )1387(فر، مرتضی،  ثاقب- 
.، تهران، انتشارات نیلوفرتراژدي قدرت در شاهنامه، )1387(رحیمی، مصطفی، - 
.، تهران، نشر قطره ي فردوسی به نثر یت گونه شاهنامهبرگردان روا، )1388(دبیرسیاقی، سیدمحمد، - 
 –ارتباط جنـگ و انارشـی؛ نقـد دو وجهـی آنارشـی      «، )1388(نژاد، سیداحمد،  قوام، عبدالعلی و فاطمی- 

. 1388ي علوم سیاسی، سال چهارم، شماره دوم، بهار  ، پژوهشنامه»سلسله مراتب بر مبناي شاهنامه
.1951، گرازنی، قصه اندر قصه، )1951(شوسکی، نیکوالي،  چرنی- 




