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Abstract:
In Shahnameh, Ferdowsi narrates the cultural components of the identity of
ancient Iran in the light of political approaches. The present article tries to
answer the question of how Ferdowsi and with what components, aspects and
cultural elements, using descriptive-analytical method and theoretical
foundations based on political culture, which includes intermediate and
related structures of culture and politics. Does it link ancient Iran to politics?
Findings show that in Shahnameh, although the two aspects of culture and
politics are expanded and taken, but they are so intertwined and related that it
is almost impossible to separate them from each other, for example, culture of
tolerance is integrated with the political concept of the Shah of Iran Sharia is
placed next to the monarchy.The essence and art of a true political system
becomes possible.. Justice, which was intended to establish order and prevent
chaos, is administered by the king himself. Shahriari has a divine basis and
the demise of Farah Izadi is accompanied by the domination of others, demons
and magic. Geographically, one of the aspects of the identity of ancient Iran
in Ferdowsi Shahnameh is the geographical borders of Iran, which is a
geographical idea of Iranians in accordance with political and national
traditions, which is completely related to the myths of creation.
Keywords: Ferdowsi, Shahnameh, Identity, Cultural and Political Aspects.
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چكيده
فردوسی در شاهنامه به روایت مؤلفههای فرهنگیی هیییت اییراا باسیداا در
پرتی رویکردهای سیاسی پرداخده است .نگارنده در مقاله حاضر میکیشد بیا
اسدفاده از روش تیصیفییتحلیلی و مبانی نظری مبدنیبر فرهنگ سیاسی ،کیه
دربردارنده شاکلههای میانی و مرتبط فرهنگ و سیاست است ،به این پرسی
پاسخ دهد که فردوسی چگینه و با اسدفاده از چه مؤلفههایی ،وجیه و عناصر
فرهنگی ایراا باسداا را به امر سیاست پییند میدهد؟
یافدههای تحقیق نشاا میدهد اگرچه در شاهنامه ،دو وجه فرهنگ و سیاسیت
دچار بسط و قیب میشییند ،امیا چنیاا در هی درآمیخدیه و مرتبطانید کیه
جداسازی آاها از یکدیگر تقریباً محال است .بهعنیاا نمینه ،فرهنگ میدارا بیا
مفهیم سیاسی شاهنشاه عجین میشید و شریعت در کنار نهیاد شیاهی قیرار
میگیرد؛ گیهر و هنر یک نظام سیاسی راسدین امکااپذیر میشیید؛ دادورزی
و عدالت که بهمثابیه ایجیاد نظی و جلییگیری از آشیفدگی و هر ومیر بیید،
تیسط پادشاه تحقق پیدا میکند؛ شهریاری مبنای ایزدی دارد و از کی رفیدن
فره ایزدی با سلطه یافدن غیر ،اهریمن و جادو همراه است .ازنظیر جررافییایی
نیییز یکییی از وجیییه هییییدی ایییراا باسییداا در شییاهنامه فردوسییی ،مرزهییای
جررافیایی ایراا است که تصیر جررافیایی ایرانیاا منطبق بر روایات سیاسی
و ملی است.
كليدواژهها :فردوسی ،شاهنامه ،هییت ،ایراا باسداا ،وجیه فرهنگی ،سیاسی.

* استادیار گروه معارف دانشگاه ایالم (نویسنده مسئول).
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مقدمه و طرح مسئله

فرهنگ و سیاست در کنار عامل جغرافیا سه مؤلفهی مفهوم هویت ای رانزمین را تش ییل
میدهند .فرهنگ ایرانی در بستر اقلیمی و جغرافیایی ویژهی خ ود ب ا تن و آبوه وایی
قابلتوجهی شیل گرفته است .این دو ویژگی یعن ی ش رای آبوه وایی متن و و ق رار
گرفتن بر سر راههای مهم جهانی و تمدنهای باستانی شرق و غ رب ،ب ه تن و محل ی و
فرهنگی در فالت ایران و سرزمینهای پیرامون آن انجامید و رنگینکمانی از فرهنگها را
نیز موجب گردید .تقریباً همزمان با تولد فردوسی ،دو دولت غزنویان و سامانیان ب ر س ر
کار آمده بودند که زندگی فردوسی تحتتأثیر فضای سیاسی این دو حیومت سپری شد
(جوانشیر.)42-43 :1380 ،
فردوسی با نگاه عمیق به میراث گذشته ایران و تحلیل دقی ق از ح ال و روزگ ار آن و
درنهایت ،پیشبینی آیندهی ایران ،منظومهای آفرید که مظهر جمی خص اصص اخالق ی و
فرهنگی و سیاسی ایرانیان است (کزازی .)186 :1372 ،هنر فردوسی در نمایان س اختن دو
ناساز در بخش حماسی و تاریخی ش اهنامه اس ت ک ه ب ا فلس فه سیاس ی ت اری ای ران
هماهنگی تام داشته باشد .فردوسی در شاهنامه ،آنجا که از ایران و گذش ته و آین دهی آن
سخن میگوید ،گویی فرصتی بهدست آورده تا شیوهمندانه یا س وگوارانه مف اهیم بلن د
اندیشهی درونی خود را از زبان دیگران بیان کند .او در روزگار خود همواره نگران ای رانِ
بدون نظم و شهریاری است که مبادا کنام پلنگان و شیران شود .مجم و ای ن ح وادث و
عوامل باعث شد که فردوسی با پیوند مؤلفهها و وجوه مختلف فرهنگ ی هوی ت ای ران
باستان با سیاست ،ناسازوارههای مخالف ایرانزمین را با چالش جدی مواجه کند .ب دین
طریق ،فردوسی در شاهنامهاش ،موض و های نظ ری (آرم انگرایی) را ب ا موض و های
عملی (سیاست) پیوند م یزن د .در گ ام نخس ت ب ا گ ردآوری دادهه ای اس اطیری و
تاریخی ،پرسش اصلی خود را مطرح ،سپس ایدههای ذهنی خود را درباره کیستی انسان
بیان میکند و سرانجام با پیوند دو ضل فرهنگ و سیاست درصدد هویتسازی خالقانه
برای مردمان ایرانزمین است.
سؤال اصلی پژوهش

سؤال اساسی این خواهد بود که فردوسی چگونه و با استفاده از چه مؤلف ههایی ،وج وه
و عناصر فرهنگی ایران باستان را به امر سیاست پیوند میدهد؟
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پيشينه پژوهش

درمورد مؤلفههای هویت ملی در شاهنامه مقاالت متعددی ب ه نگ ارش در آم ده اس ت؛
ازجمل ه رب انی و ش ایگان ف رد ( )1389در «فرهن گ سیاس ی ای ران و مؤلف ههایش»،
مجتهدزاده و کاتب ( )1392در «ایران ،ایرانشهر و ایرانزمین در شعر فردوسی» ،محرمی
و دیگران ( )1395در «تبلور مفهوم ایران در شاهنامه فردوسی ،امتزاج عق ل و عش ق در
هویت ایرانی» به دو مؤلفه هویت سیاسی و اجتماعی بدون ذکر ارتباط آنها اشاره کرده
اند و امیدی و احمدینژاد ( )1397در «غیریتسازی خاکستری در ش اهنامه فردوس ی»
به مسئله دشمنان ساختگی ایران توس فردوسی پرداختهان د .ب هطورکلی ،ی اش یال
اصلی متوجه مطالعات پیشین است ک ه در اکث ر آنه ا ،سیاس ت و فرهن گ بهص ورت
انتزاعی و بدون توجه به ارتباط این دو مؤلفه با ییدیگر مورد بررسی قرار گرفتهان د .از
این جهت ،مقاله حاضر در پرتو مفهومی تحتعن وان فرهن گ سیاس ی ک ه دربرگیرن ده
مفاهیم میانی و مرتب فرهنگ و سیاست است ،این مفاهیم را در شاهنامه مورد بازکاوی
قرار میدهد.
مبانی نظری

مقاله حاضر براساس پیوند و ارتباط بین فرهنگ و سیاست ی ا فرهن گ سیاس ی ت دوین
شده است؛ بازشناخت دیدگاهها و نگرشهای فرهنگی و سیاسی جوام  ،هم واره یی ی
از مساصل حیاتی و مهم کنشوران سیاسی ،اجتماعی و حتی اندیشمندانی است که دغدغه
اصالح و توسعه کشور را دارند (ربانی و ش ایگان ف رد124 :1389 ،؛ قیص ری)15 :1388 ،؛
این مهم ،انجام تحقیق پیرامون موضو فرهنگ سیاسی را ضروری میسازد .ب هطورکلی،
پیشینه غور و تأمل درمورد مفهوم «فرهنگ و سیاست» بهمثابه طریقه تأثیرگذاری متقاب ل
فرهنگ و سیاست ،از زمان باستان موردتوجه ق رار گرفت ه اس ت؛ بهطوریک ه در مت ون
حماسی ایرانیها مثل شاهنامه و متون سیاسی یونانیها و رومیه ا بررس ی روحی ات و
عادات اقوام و ملتهای گوناگون در مرکز توجه فهم سیاسی ب وده اس ت (س ری القل م،
)11 :1387؛ باوجوداین ،سابقه روییرد و رهیافت فرهنگ سیاسی به معنای ام روزین آن
به دهه  1930بازمیگردد که با ایجاد روییرد «خصیصه ملی» مقارن است.
بر این اساس ،برخی از اندیشمندان و نخبگ ان تص میم گرفتن د ک ه دامن ه و ح وزه
پژوهشهای سیاسی ،مؤلفههای فرهنگی را نیز دربر بگیرد .چنین تقاضاها و تصوراتی به
ایجاد رهیاف ت خصیص ه مل ی و گس تره وس یعی از مطالع ات مرب وط و معط وف ب ه
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بازشناخت خصیصههای ملی منجر شد (گ لمحم دی .)134 :1386 ،منظ ور از خصیص ه
ملی ،مجموعه خصوصیات ،اخالقی ات و اس تعدادهایی اس ت ک ه ب اوجود تغیی رات و
تحوالت ظاهری ،ثابت هستند و اساس و منش أ ملته ا را تش ییل م یدهن د .در ای ن
روییرد و رهیافت ،خصیصه ملی در اغلب ادوار زن دگی ،آث اری ب هجای م یگ ذارد و
بهعبارتدیگر ،ریشه و مبنای همه احوال آن ملت است .بهطورکلی ،فرهنگ سیاس ی در
طول حیات سیاسی و اجتماعی ی جامعه و تحتتأثیر عوامل مختلفی چ ون وض عیت
اقلیمی ،جغرافیایی ،ساختار نظام اجتماعی و سیاسی ،شرای ت اریخی ،نظ ام اعتق ادی و
آدابورسوم شیل میگیرد و سپس در ی فرایند مس تمر جامعهپ ذیری سیاس ی نهادین ه
میشود و از نسلی به نس ل دیگ ر منتق ل میش ود (اخ وان ک اظمی .)230 :1388 ،ش اهنامه
فردوسی نیز از آن دسته از آثار نخبگان ایرانی است که بهصورت بس یار محیران ه ،ش رای
حماسی ،تاریخی و اجتماعی ،نظام اعتقادی ،وضعیت اقلیمی و جغرافیایی ایران را ب ه ام ر
سیاست پیوند میزند .بررسی چگونگی تحقق این مهم از اهداف پژوهش حاضر است.
یافتهها
 -1عصر اساطيری و شكلگيری ملت و كشور

فردوسی ریشه شیلگیری هویت سیاسی مل ت ای ران را ب ه دوره اس اطیری رس انده و
معتقد است ک ه ای ن مه م ب ه م دد مؤلف ههای فرهنگ ی انج ام ش ده اس ت .براس اس
تاری نگاری ملی و رواییِ ایرانیان ،که عمدتاً برگرفته از شاهنامه است ،عصر اس اطیری و
حماسی شامل دو دورهی پیشدادیان و کیانیان است .ب ه نظ ر فردوس ی ،ای ران فرهنگ ی
بدون تالشهای سیاسی و فرهنگی پیشدادیان و کیانی ان میس ر نم یش ده اس ت؛ زی را
نخستینها در زمان این سلسلهها اتفاق افتاده است .وی هوشنگ را پایهگذار پیش دادیان
و اولین قانونگذار معرفی میکند و کیومرث را بهعنوان اولین پادشاه و پدر ایرانیان م ی
ستاید؛ این مسئله نشان میدهد که فردوسی با مؤلفههای فرهنگ ی ای ران ازجمل ه نق ش
آموزشی اهورامزدا آشنایی کامل دارد و سخن او با مطالب یشتها انطب اق دارد؛ آنج ا ک ه
میگوید« :فروشی کیومرث را ستایش میکنیم ،نخستین فردی که ب ه آم وزش و گفت ار
اهورهمزدا گوش و جان سپرد و از خانواده ممال و سرزمینهای ایرانی و نژاد ایرانی ان
به وجود آمد» (دوستخواه.)423 :1374 ،
در همین دوره است که نخستینبار از نام ایران یاد میشود:
از آن پس برآمد زایران خروش

پدید آمد از هر ســویي جنگ و جوش
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سیه گشت رخشنده روز سپیـد
برو تیــره شد فــرّه ایـــزدی
پدید آمد از هر سویي خسروی

گســســتند پیـــوند از جمّــــشید
به کـــژی گراییــد و نابخــــردی
یکي نامـــجـــویي ز هر پهــلوی
(فردوسی)25 :1380 ،

ییی از مؤلفهها و وجوه فرهنگی ایران باستان در اندیشه فردوسی که ارتباط مس تحیمی
با امر سیاسی دارد مسئله پرچم است که برای اولینبار در شرح قی ام ایرانی ان علی ه ض حا
پدیدار میشود؛ جنس آن از پرچم آهنگران و به رنگ زرد ،سرخ و بنفش ب وده و بع د از آن
حاکمان بر آن «نو به نو گوهران» افزودند و مایه امید شد (فردوسی.)36 :1380 ،
در همین دوره بود که نام ایران ،بهعنوان مؤلفهای که بیشترین ب ار فرهنگ ی را دارد،
با مسئله مهم سیاسی ،یعنی دفا از سرزمین و حفظ نام ایران عج ین ش د؛ ب هطوریک ه
حماسهسرایی پهلوانان و پادشاهان در سراسر شاهنامه و دفا از این مملیت و س رزمین
که ی ملت را در بطن خود داشت ،وظیفه خطیر فرمانروایان و فرماندهان بهش مار م ی
رفت .میتوان گفت نمودهای فضیلت وطندوستی در شاهنامه ذیل سه مورد قابلتقسیم
است :نخست ،مقدم داشتن وطن بر رواب شخص ی؛ دوم ،توص یف ش اعرانه از ای ران
برای ترویج روحیهی میهندوستی و سوم ،جانفش انی در راه وط ن (چه ری و دیگ ران،
.)99 :1396
به نظر فردوسی در زمان کیانیان ،وفاداریهای مل ی و سیاس ی ج ایگزین س الیق و
عالیق قبیلهای میشود و مردم دارای آرمانی مشتر میش وند ک ه اه ریمن و تهدی دی
مشتر همواره آنها را به آگاهی از هویت فرهنگی خویش وادار میکند .بعد از گرفتار
شدن کاووس ،دومین شاه کیانی ،در سرزمین هام اوران و غص ب تاجوتخ ت پادش اهی
ایران توس افراسیاب ،فردوسی اینچنین فرهنگ را با امر سیاسی و ملی پیوند میزند:
همه درگرفتنــد ز ایران پنــاه
سـپاه اندر ایران پراگــنده شد
کنـون چارهای باید انداختــن
ببارید رستـم زچشــم آبِ زرد
چنیـن داد پاسخ که من با سپا
چو یابـم زکاووس شاه آگهي

به ایرانیان گشـــت گیـــتي سپاه
زن و مرد و کودك همه بنـده شد
دل خویـش ازین رنـج پرداختـن
دلش گشت پرخون و جان پر زدرد
میان بسـتهام جنگ را کیـنهخــواه
کنم شهـر ایـران ز تـرکان تهي...
(فردوسی)227 :1380 ،

کیخسرو ییی دیگر از پادشاهان آرمانی از نسل کیانیان است که زن دگی او ش باهت
زیادی با زندگی کوروش دارد (صفا)39 :1384 ،؛ درواق  ،حاکمی ت وی تبل ور حماس ه
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ملی ایرانیهاست که با قت ل افراس یاب و گرس یوز ،غلب ه و پی روزی اندیش ه نی ب ر
نیروهای اهریمنی را تحقق میبخشد .کیخس رو قهرمان ان و پهلوان ان بزرگ ی هم ،ون،
گودرز ،گیو ،بیژن و رستم را در اختیار دارد که بخش مهمی از ش اهنامه ش رح حماس ه
های آنهاست.
پرشورترین ابیات شاهنامه نیز در ضمن بی ان ای ن روی دادها نوش ته ش ده اس ت ک ه
احساسات و آگاهی شدید ایرانی فردوسی را نشان میدهد .چنانکه در هنگام لشیرکش ی
افراسیاب تورانی به ایران ،ابیات پراحساس او را در داستان اس تمداد س رداران ایران ی از
رستم میبینیم:
دریغ است ایـران که ویران شود
همه جای جنــگي سـواران بدی
کنون جای سختي و جای بالست

کنــام پلنــگان و شیران شود
نشستنــگه شهــریاران بدی
نشستنگه تیز چنگ اژدهاست
(فردوسی)228 :1380 ،

بههرحال ،با عنایت به شاهنامه ،عصر حماسی که با هجوم اسیندر به پایان رسید ،از
جهت شناخت هویت ملی ایرانیان ،اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مهمترین تاری روایتگ را
و پایاترین سلسله در متون تاری و ادب بعد از اسالم هستند.
 -2فره ایزدی و نظام شاهنشاهی

فردوسی مؤلفه مذهبی ،فرهنگی و هویتی فره ایزدی را حامی شاهنشاه معرف ی میکن د؛
درواق  ،باورمندی بسیاری از ایرانیان به فره ایزدی شاهان ویژگی دی نورزی در فرهن گ
ایرانی بهشمار میرفت که با اندیشهی سیاسی باستانی مرتب است .فره ایزدی یا خورن ه
اوستایی بهعنوان سمبل و نمادی که تأییدات الهی را درب ر داش ته ،دربرگیرن ده ق درت
پادشاهی بوده و از ویژگیهای آن امیان کاهش و افزایش یا دسترس ی هم ه ایرانی ان ب ه
این عنوان بوده است .فر ب ه مع انی مختلف ی تعبی ر ش ده ک ه ازجمل ه درخش ندگی و
روشنایی ،خورشید ،خوشبختی ،عظمت و بهویژه بخت و اقبال را میتوان اس تنباط ک رد
(گنولی .)125 :1999 ،در یشتها بهکرات از واژه فره ایرانی نام برده ش ده ک ه اه ورامزدا
آن را برای جنگ و نبرد با اهریمن پرگزند خلقت کرده است« :فر ایرانی اهریمن پرگزند
را شیست دهد ،خشم خونین درفش را شیست دهد ...س رزمینهای انی ران را شیس ت
دهد» (دوستخواه .)481 :1374 ،ازجمله روایات فرهنگی ایرانیان ،جری ان از دس ت رف تن
فره ایزدی جمشید است؛ زیرا در زمان شهریاری او از رش  ،گرم ا ،پی ری و مگ ر ک ه
آفرید دیو بود خبری نبود .اینچنین بود پیش از آنیه او دروغ گوید ،اما پس از آنیه او به
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سخن نادرست دروغ دهان بیالود ،فر آش یارا ب ه کالب د مرغ ی از او ب ه بی رون ش تافت»
(دوستخواه .)490 :1374 ،پس از آن است که افراسیاب تورانی درپی ربودن فری ک ه از آن
تیرههای ایرانی و زرتشت است به تالش و تیاپو میافتد (دوستخواه.)495 :1374 ،
به نظر ابوالعالء سودآور ،ییی از نتایج اعتقاد به از دست رفتن فره ایزدی پادشاه ازس وی
ایرانیان این بود که در ادبیات دوران قبل و بعد از اسالم ،پادشاه ،حاکمیت و حیوم ت خ ود
را ماندگار و جاوید نپنداشته است (سودآور .)64 :1384 ،هم،نین ،پییر بریان 1،به این مس ئله
اذعان دارد که شاه به علت صفات خاصی ک ه خداون د ب ه او بخش یده ،در مرحل ه برت ری از
دیگران قرار دارد (بریان .)369 :1385 ،ضمن اینیه هخامنشیان باوجود آنیه خود را مفتخ ر ب ه
حمایت اهورامزدا میدانستند ،برای حق فرمانروایی خود به فره ایزدی استناد نیردند.
چنانکه گفته شد ،ییی از معانی فر ،بخت و اقبال بود که ب ه هم راه مفه وم دین ی آن،
ازجمله ویژگیهای اساسی پادشاهی در ایران باستان شمرده میشود .فردوسی عالوهب رآن،
به ویژگیهایی نظیر خردورزی و هنرپروری و گوهر و دادگ ری ب رای پادش اهی ایرانی ان
پرداخته و میرر از آنها نام میبرد ،از قول انوشیروان به موبد مینویسد:
بدین چار گیرد سپهر از تو باد
(فردوسی)1582 :1380 ،

خرد باید و نام و فر و نژاد

بنابراین ،شهریاری اساساً مبنای ایزدی دارد و از کف رفتن فره ایزدی با سلطه ی افتن
غیر ،اهریمن و جادو همراه است.
 -3عدالت ،دادگری و قانونمداری

به نظر فردوسی ،تحقق ع دالت ،دادگ ری و ق انونم داری تنه ا در پرت و ق انونم داری
پادشاهی امیانپذیر است و این مسئله ریشه در مناب فرهنگی تاری ایران دارد؛ زیرا در
اندیشه و مناب فرهنگی ایرانیان ،ازجمله متون دینی نظیر اوستا و کتیبهها و ب هویژه مت ون
ادبی و اندرزنامهها ،هیچ مؤلفهای به اندازه داد و دادگ ری ب رای حف ظ نظ ام سیاس ی و
اجتماعی ضروری نبوده است (اخوان کاظمی.)287 :1384 ،
ازنظر فردوسی ،ازآنجاکه پهنه ایرانزمین بیپادشاه نمیماند ،پیمانشینی و ب ینظم ی
نیز پایدار نخواهد ماند:
نه از تخم ایرج جهان پاك شد
یکي کم شود دیگر آید بهجای

نه زهر گزاینده تریاك شد
جهان را نمانند بيکدخدای
(فردوسی)179 :1380 ،
1. Pierre Brian
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نمونه بارز دیگر از مظاهر ایران فرهنگی را نیز «عدالتپروری» انوشیروان و س رکوب
متمردان مزدکی میدانستند که درپی آن به اصالح امور کشور و نظام اجتماعی و اقتصادی
آن پرداخت .متون ساسانی و مورخ ان دورهی اس المی ب ه نق ل داس تانهای زی ادی از
عدالتپروری او پرداختهاند (کریستن سن)496 :1370،؛ بااینحال ،بخشی از ای ن ش هرت
به دلیل تالش او برای بازیابی نظم طبقاتی و احیای مراتب اجتماعی تضعیفشدهای ب ود
که درپی شورش مزدکیان روی داد .در آثار نویسندگان دوره اسالمی ،این معنا از ع دالت
بهخوبی آشیار است؛ درواق  ،پادشاه میبایست جانب رعی ت را نگ اه دارد؛ ام ا ای ن ب ه
معنای برابری طبقات نیست؛ بنابراین ،مفهوم ع دالت از دی دگاه باس تانی ایران ی تف اوت
بارزی با عدالت اسالمی دارد .عدالتی که سید قریشی و بالل حبشی را برابر م یدانس ت.
ازسویدیگر ،آن،ه فره ایزدی را از شاه بازمیستاند ،بیدادگری اوست و این ب یدادگ ری
تنها عامل مشروعیتبخش شورش علیه شاه بوده است .ش اه دارای ف ره ای زدی اس ت و
کسی نمیتواند او را برکنار کند؛ اما اگ ر براث ر شورش ی ،از ق درت برکن ار ش ود ،ب دان
معناست که بیدادگری او منجربه از کف رفتن فره ایزدی شده و تغلب ب ر او مش روعیت
یافته است (همایون کاتوزیان .)11 :1377 ،ای ن ارتب اط داد و دی ن را میت وان در داس تان
فریدون و سه فرزندش دریافت؛ آنجا که فریدون جهان را بین فرزندان براس اس ای دصال
هایشان تقسیم کرد؛ سلم که تمایل به ث روت داش ت ،س رزمین ثروتمن د روم نص یب او
گردید؛ تور که شجا و جنگاور بود ،سرزمین جنگجویان (ترکستان) را ب هدس ت آورد و
ایرج که اهل داد و دین بود ،ایران را که س رزمین ق انون و م ذهب ب ود هم راه ب ا ت اج
فریدون و فر شاهی دریافت نمود (شهبازی.)86 :1999 ،
بنابراین ،فردوسی مفهوم فرهنگی ایران را با اندیشهی سیاسی درآمیخت ه و عناص ری
چون دادگری و بخشش ،راستی و پیمان ،هنر و خردمندی ،گوهر و نژاد ،شادی و آبادی
و دینداری را بهعنوان مؤلف ههای سیاس تورزی ص حی و خ وب ،مهمت رین عناص ر
ترکیبی هویت ای رانزمین قلم داد میکن د .فردوس ی ک ه در ش اهنامه ،نخس تین ش رط
پادشاهی و الزمترین آن را «دادگری» میداند ،حاکمیت ترکان و تورانیان را حاکمیت بی
داد معرفی میکند که در آن راستی و درستی از میان خواهد رفت.
از دیدگاه فردوسی ،هر پادشاهی میتواند فریدون شود ،به شرط آنی ه مانن د او داد و
دهش پیشه کند و اطاعت از پادشاه نیز تا زمانی است که به دادگری و راستی عمل کن د.
در غیر این صورت ،هم فره ایزدی از او رها میشود (مانند جمشید) و هم نافرمانی از او
مشروعیت مییابد مانن د نافرم انی رس تم از گشتاس ب .ب ه نظ ر فردوس ی ،کیخس رو و
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فریدون از مهمت رین پادش اهان آرم انی در ش اهنامه هس تند؛ فری دون نم اد ع دالت و
دادورزی و این مؤلفه مهمترین انگیزه ستایش او توس فردوسی است:
به مشـک و به عنــبر سرشـته نبود
تو داد و دهـش کن فـریدون تویي
(فردوسی)16 :1369 ،

فــریدون فــرخ فرشـــته نبود
به داد و دهـش یافت این نیکـویي
 -4تحقق گوهر و هنر در نظام سياسی راستين

نظام راستین سیاسی امیانپ ذیر اس ت؛

به نظر فردوسی ،تحقق گوهر و هنر تنها در ی
درواق  ،کمتر واژهای بهاندازهی «گوهر» و «هنر» و هنروری ب رای فردوس ی معی ار ی

جامعهی آرمانی قرار میگیرد .ییی از مهمترین ویژگیهای کیخسرو ،که پادش اه آرم انی
فردوسی است ،هنروری اوست که عالوهبر هنر ،به سه شرط دیگر پادشاهی آراسته ب ود؛
گوهر و فره ایزدی ،نژاد و خردمندی؛ بنابراین ،با چنین شرایطی بود که وقتی به پادشاهی
رسید ،لحظهای از دادگری غفلت نیرد (فردوسی.)425 :1380 ،
البته مفهوم گوهر در شاهنامه عالوهبر تبار و نژاد ،به فط رت و سرش ت آدم ی و مجموع ه
قابلیتهای فردی که هنوز به فعلیت درنیامده نیز اشاره دارد .ض من اینی ه واژه «هن ر» واژهای
بسیار پرمعنی در فرهنگ سیاسی ایران و در شاهنامه است؛ درواق  ،به فعلی ت درآم دن مفه وم
گوهر را میتوان هنر نامید (حمیدیان .)101 :1383 ،ازنظر فردوسی ،هنر به معنای عمل ی ش دن
و صورت واقعی یافتن همه استعدادهای ارزشمند فردی است که این ام ر ج ز در ی نظ ام
سیاسی راستین امیانپذیر نیست؛ ازاینرو ،در سراسر ت اری و ادب ای رانزمین ،هرگ اه ای ن
نظم راستین به کژی گراییده و نظم سیاسی بههمریخته ،نویس ندگان و اندیش مندان ب ه فق دان
هنر و سرکوب اهل هنر تعبیر و تفسیر کردهاند( .جوینی ،1375 ،دیباچه.)3 :
در تلقی فردوسی« ،گوهر» و «داد» ارتباط بیواسطه دارند:
کرا گوهر تن بود با نژاد

نگوید سخن با کسي جز به داد
(فردوسی)1673 :1380 ،

فردوسی در شاهنامه ،کیخسرو را بهعنوان ی فیلسوف و پادشاه افالطونی معرف ی میکن د
که همه ویژگیهای حاکم آرمانی و مقتدر از قبیل گوهر ،هن ر ،خردمن دی ،ن ژاد و دادگ ری را
دارد و پیروزی وی بر افراسیاب نشانه پیروزی گوهر خوب بر نیروهای اهریمنی است.
 -5غيریتسازی فرهنگی و سياسی

در اندیشه فردوسی ،دشمن بهصورت مطلق سیاه و س فید نب وده ،بلی ه بیش تر ماهی ت
خاکستری دارد و درنتیجه دیگری هرگز بهطورکامل در دام ط رد ،تقاب ل و تن از ق رار
نمیگیرد (امیدی و احمدینژاد .)23 :1397 ،ازنظر او «غیر» هم ماهیت فرهنگی دارد و هم
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سیاسی؛ در نظر فردوسی ،دشمنان اصلی ایرانیان تورانیان ،رومیان و تازیاناند که دو تای
نخستین ریشه در تقسیم جهانِ فریدونی دارند و سومی تحتتأثیر هجوم اعراب به ای ران
و سقوط ساسانیان بوده است؛ بااینحال ،نسبت دشمنی آنها با ایرانیان و نگاه فردوس ی
به آنها با ییدیگر کامالً متفاوت است .درمورد رومیان ،فردوسی اسیندر را مانن د دیگ ر
روایات ملی ،پسر داراب و برادر ناتنی دارا میداند .ضمن اینیه از اس اس عموزادهه ای
ایرانیاناند؛ بنابراین ،نبرد اسیندر با دارا ،نبرد ی خ انواده اس ت و البت ه در ای ن نب رد،
فردوسی به اندیشههای اصولی خود وفادار است .از این جهت ،این دشمن دشمنی خوار
و زبون و بیگهر نیست و نشان کیانی دارد:
سخن گفتـن و فرّ و باالی او...
که بر فرّ و شاخت نشان کییست
(فردوسی)1088 :1380 ،

چو دارا بدیـد آن دل و رای او
بدو گفت نام و نژاد تو چیست

بنابراین ،دارا پس از شیست از اسیندر و پ یش از م ر ب ه او توص یه میکن د ک ه
دخترش را به ازدواج خود درآورده تا فرزندی به دنیا آورد و آتش زرتشت و جشن سده
و نوروز را برقرار کند .مقام بزرگان را پاس بدارد و دین را فروزنده س ازد .اس یندر م ی
پذیرد و با مر وی مراسم باشیوهی برای او ترتیب میدهد؛ بااینحال ،در بیان پادشاهی
بهرام گور به نقل از او درمورد اسیندر مینویسد:
بدان گه که اسکندر آمد ز روم
کجا ناجوانمـرد بود و درشت
لب خسروان پر زنفرین اوست

به ایران و ویران شد این مرز و بوم
چو سيوشش از شهـریاران بکشت
همه روی گیــتي پر از کیـن اوست
(فردوسی)56 :1380 ،

فردوسی در شاهنامه ،که تاری و سیرت و نه ستایش شاهان اس ت ،از آی ین و رس م
پادشاهی نیز بهروشنی و به تیرار یاد کرده و براس اس من اب ت اری مل ی ای ران ،دورهی
پنجاه پادشاه از کیومرث تا یزدگرد را در پنجاه بخش بهطوریکه استمرار تاری و فرهنگ
ایرانی را نشان دهد ،بیان کرده است .او در میان این پنجاه پادشاه ،شاهان خوب را ستایش
و شاهان بد را نیوهش میکند .شاهان خوب کسانی هستند که به عناصر تش ییلدهندهی
ی نظام سیاسیِ آرمانی وفادار بوده و بهویژه در راه استقالل ایران م یجنگن د .نمون هی
شاهان خوب فریدون ،کیخسرو ،بهرام گور ،انوشیروان و نمون هی ش اهان ب د ض حا و
کییاووس و گشتاسب و هرمز و شیرویه هستند (ریاحی .)208 :1380 ،با تحلیل و بررسی
بیش از سه هزار بیتی که فردوسی در شاهنامه به شرح نبرد بزر کیخسرو با افراس یاب
اختصاص داده که در طی آن افراسیاب را بهعنوان تبهیار ت ورانی و پادش اه غی ری ک ه
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شاخصترین چهره مخرب سرزمینهای ایرانی و عام ل قحط ی ،خشیس الی و ویران ی
معرفی کرده ،بهتر میت وان ب ه نق ش غیری تس ازی در ش یلگیری هوی ت سیاس ی و
فرهنگی ایران عصر حماسی پی برد.
فردوسی غیر سیاسی را عامل تخریب مؤلفههای فرهنگی و اقتصادی میداند .به نظ ر
فردوسی ،پادشاهان خوب نماد حاکمیت اندیشه و س یرت نی و پادش اهان ب د نم اد
اهریمن هستند .هرگونه اختالل در امر حیمرانی به معنی تسل ی افتن س حر ،ج ادو و
اهریمن ،غیر فرهنگی و سیاسی است.
 -6زبان فارسی و مدارای سياسی

ییی از مؤلفههای فرهنگی بسیار مهم هویت ای ران باس تان و حت ی دوره اس المی ،ک ه
فردوسی آن را بهعنوان عنصر هویتبخش سیاسی و جغرافیایی ایران معرفی کرده ،زبان
فارسی است .ری،ارد فرای با استناد بر زب ان فارس ی ،ای ران فرهنگ ی را بهمثاب ه ای ران
بزر قلمداد کرده که شامل همه سرزمینهایی بوده که در اعصار تاریخی ،زب ان غال ب
آنها ایرانی بوده است (خوارزمی .)14 :1347 ،این مناطق اکنون ه م در حیط ه داخل ی و
پیرامونی یا (ایران بیرونی) فالت ایران هس تند و در دوره باس تان و بخ ش عم دهای از
دوره اسالمی ،ایران بزر را تشییل داده بودند (فرای.)4 :1362 ،
اهمیت زبان فارس ی ب هعنوان یی ی از عناص ر مه م تش ییلدهنده هوی ت ایران ی از
آنجاست که طی قرنهای متوالی و در دولته ای ف ارس و ت ر و در من اطق خ ارج از
قلمرو فارسیزبانان نظیر آسیای صغیر و هند ،بخش زیادی از متون ادبی ،دینی ،ت اریخی،
عرفانی و فلسفی به این زبان نوشته شده و حامل میراث فرهنگ ایران ی ب ه س رزمینهای
پیرامون بوده است؛ اما آن،ه موجب هویتس از ش دن زب ان فارس ی ش ده ،ش عر و ادب
فارسی است که بخش عظیمی از میراث باستانی و اندیشهی سیاس ی ایرانی ان را در خ ود
جای داده است .ازآنجاکه در فرهنگ ایرانی ،شعر و فلسفه و حیمت و علوم عقلی ج دا
از ییدیگر نبوده و بسیاری از حییمان ایرانی شاعر و ادی ب نی ز بودهان د (ثالث ی:1386 ،
 165و  ،)288این بار امانت را نی ز آن ان دوش ب ر دوش ب ه یی دیگر س پرده و فرهن گ
ایرانزمین را تداوم بخشیدهاند .شعر و ادب فارسی عالوهبر آنیه پیونددهنده م ردم ای ران
است ،ازسویی انتقالدهنده فرهنگ ایرانی از طریق اندرزنامهها و سیاستنامهها نیز بوده و
ازسوی دیگر ،زاینده فرهنگ مدارا و آشتی بهعنوان ییی از شاخصترین چهرههای ای رانِ
فرهنگی و ایران سیاسی به شمار آمده است .در استوانه منشور کوروش ،که بع د از ف ت
بابل در سال  538ق.م .نوشته شده ،از اینیه وی پادشاهی ص ل دوس ت ب وده و اج ازه
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رنج و آزار به مردم بابل نداده و مردم را در پرستش خدای خود آزاد گذاشته و کس ی را
به بردگی نگرفته است اظهار رضایت خاطر میکند (غیاثآب ادی .)22 :1388 ،ج دا از آن
معنی هخامنش ،موافق ،دوس ت و خیرخ واه تعبی ر ش ده اس ت (قرش ی .)92 :1380 ،در
مهریشت مهرِ فراخ چراگاه ستایش میشود که س رزمینهای ایران ی را «خانم ان خوش و
سرشار از سازش و آرامش بخشد» (دوستخواه.)354 :1374 ،
فرهنگ مدارا از دو منشأ دیگر در تاری ایران باستان تأثیر گرفت و با مفهوم سیاس ی ای ران
درآمیخت :یی ی خردمن دی و دیگ ری دی نورزی؛ دی نورزی ایرانی ان ب رخالف بس یاری از
تمدنها باستانی ،همراه ب ا ج ادو و س حر نب ود ،ب ه هم ین جه ت در حماس ه مل ی مردم ان
ایرانزمین ،دشمنان سرزمین ایران درصدد گسترش آیین جادوی برمیآیند (صفا.)604 :1384 ،
 -7ایرانشهر و مرزهای جغرافيایی

ییی از وجوه هویتی ایران باستان در شاهنامه فردوسی ،ایرانشهر است .آن،ه از شاهنامه
برمیآید نشان میدهد که شهر در سه مفهوم کشور ،ایالت و شهر در معنای امروزین ب ه
کار رفته است (مجتهدزاده و کاوندی کاتب.)3 :1392 ،
همه برزن و کوی و بازارگاه
(فردوسی)250 :1380 ،
همه گلشن و باغ و ایوان و کاخ
به هر برزني آتش و رنگ و بوی
(فردوسی)11 :1380 ،

ببستند آذین به شهر و به راه
چو زین بگذری شهر بیني فراخ
همه شهر گرمابه و رود و جوی

هم،نین در شاهنامه ،تصور جغرافیایی ایرانیان از ایرانشهر منطب ق ب ر روای ات سیاس ی و
ملی بوده که کامالً با اسطورههای آفرینش م رتب اس ت .در ای ن تصویرس ازی جغرافی ایی،
ایران در وس جهان قرار دارد که مبتنیبر تقسیم جهان زمین به هفت کشور یا به سه بخ ش
توس فریدون است .درصورت اول ،زم ین در اص ل ب ه ش یل مجموع های دره مپیوس ته
آفریده شد که براثر ظلم و ستم نیروهای وابسته به اهریمن که در اوس تا «کرش ور» ن ام دارد،
تقسیم شد .در این تصور ،ایران شامل کشوری مرکزی به نام خونیرث (درخشان) اس ت ک ه
وسعت آن برابر با شش کشور دیگر پیرامون است (کربن.)63-64 :1374 ،
ازنظر جغرافیایی ،جهان ایرانی ،جهان میانی و میانجی است که در اندیشه اندرزنام ه
نویسان و شاهنامهنویسان ایرانی ،میانهروی و اعتدال ،خردورزی ،مدارا ،تس اهل ،نظ م و
ق انون در مقاب ل ب یخ ردی ،آش فتگی ،ن اامنی و بی دادگری و تعص ب ق رار میگی رد
(دوستخواه .)659 :1374 ،نگاه فردوسی به ایران ،نگاهی برخاسته از جهانبینی توحیدی و
اندیشه «جهانوطنی» است.
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تبدیل هنرمندانه ایران محدود به پلی برای رسیدن به حقیقت نامحدود ،حاصل امت زاج
عقل و عشق و برگرفته از اعتدال حاکم بر فیر وی است .فردوس ی اگرچ ه عاش ق ای ران
است ،حق «داد» را نگاه میدارد و گرفتار افراط و تف ری نمیش ود؛ ازای نرو ،ایران ی ک ه
ترسیم میکند نه مانند اتوپیای فالسفه و مدینه فاضله عرفا میانی تخیلی و نه چ ون ای ران
ناسیونالیستها محدود و در انحصار نژادپرستان است (محرمی و دیگران.)23 :1395 ،
شیلگیری مفهوم جغرافیایی ایران که بنابر روایات تاری ملی به تقسیم جهان ازسوی
فریدون بازمیگردد ،سرآغاز شیلگیری هویت سیاسی ایرانیان نیز هست .در شاهنامه نام
ایران  1300بار و نام ایرانی  400بار بهکار رفته و اینها عالوهبر مواردی است که از آزاده
و آزادگان ب هج ای ایران ی و ایرانی ان ی اد میکن د .از آن پ س جایگ اه ای ران در می ان
سرزمینهای دیگر نظیر توران و چین و مغرب و روم و هند روشن میش ود و ب ا آغ از
جنگهای ایران و توران ،مسئله مرزهای شرقی ایران و حدود جغرافیایی سرزمین ایرانیان
مطرح میشود .در شاهنامه بارها مرز ایران و توران رود جیحون معرفی شده است:
خبــر نزد پور فـــریدون رسـید
(فردوسی)149 :1380 ،

چو لشکر به نزدیک جیحون رسید

نیز:
وز ایران نیاینــد از این روی آب
دو کشور شود زین سخن شادکام
(فردوسی)182 :1380 ،

کس از ما نبینند جیحون به خواب
مگــر با درود و ســالم و پیــام

هم،نین ،در داستان فرستادن گرسیوز ازسوی افراسیاب به نزد سیاوش آمده است:
بپرســش فـراوان و او را بگوی
زمین تا لب رود جیحون مراست

که ما ســوی ایــران نکــردیم روی
به سـغدیم و این پادشاهي جداست
(فردوسی)182 :1380 ،

خوارزمی نیز رود جیحون را بهعنوان مرز میان ایران و توران میشناسد و بر حاکمیت
ایرانیان بر این رود تأکید میکند (خوارزمی .)111 :1347 ،بههرحال ،انتخاب رود جیح ون
بهعنوان مرز شرقی ایران در گذر از عصر حماسی به عصر تاریخی هم،نان باقی مان د و
در شیلگیری ایران جغرافیایی و ایران سیاسی نقش اساسی ایفا کرد.
با نگاهی به ایران جغرافیایی در روایات ملی و اوستا ،میتوان به اهمیت اندیشه «ایران
مرکزی» و هماهنگی آن با نظام سیاسی در تاری ملی و تاری مبتنیبر باستانشناس ی پ ی
برد .نقش پادشاه با عنوان شاه شاهان در این کنفدراسیون ارزشی افزوده بر سنت پادشاهی
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شرق نزدی باستان بود( .گ رث وای ت)9 :2004 ،؛ درواق  ،مفه وم شاهنش اه در پیی ره
جغرافیایی امپراتوری ایران به معنای شاه م ردم ب ا آدابورس وم و زبانه ا و ب هطورکلی،
فرهنگهای گوناگون است.
نتيجهگيری

یافتههای تحقیق نشان میدهد که زبان فارسی ،خردورزی ،مدارا و تساهل ،ع دم اعتب ار
سحر و جادو در دینورزی ،تضاد و تقابل میان اندیش ه نی ایران ی ب ا اندیش هی ب د،
ارتباط بین فر یا خورنه با بخت و اقبال بلند ،یگانهپرستی ،گ وهر و هن ر واالی ایران ی،
گستردگی قلمرو ،قرار گرفتن ایران در موقعیت میانه جهان مابین روم ،خاور و ت وران و
تأکید بر جیحون و خوارزم بهعنوان حد شرقی ایران مهمترین مؤلفههای فرهنگی هویت
ایران باستان در شاهنامه هستند که تنها در ارتباط با امر سیاست ی ا ای ران سیاس ی معن ا
پیدا میکنند.
نیته بسیار مهم این است که براساس شاهنامه ،گرچه فرهنگ و سیاست دچار بس
و قبض میشوند؛ اما چنان در هم درآمیخته و مرتب اند که جداسازی آنه ا از یی دیگر
تقریباً محال است .بدین سبب ،در نگاه فردوسی ،مؤلفههای فرهنگی هویت ایران باستان
عمدتاً در رابطه با امر سیاست معنا پیدا میکنند .بهعنوان نمون ه ،فرهن گ م دارا نی ز ب ا
مفهوم سیاسی ایران عجین میشود ،زیرا تحقق کارکرد شاهنشاه در امپرات وری ای ران ب ه
معنای شاه مردم با آدابورسوم و زبانها و بهطورکلی ،فرهنگهای گوناگون بدون توسل
به مفهوم مدارا امیانپذیر نبود .نیته قابلتوجه در تعیین وجوه هوی ت ای ران باس تان در
شاهنامه این است که شریعت در کنار شاهی قرار گرفته است نه آمیخته با آن ،فره ای زدی
یا خورنه اوستایی بهعنوان سمبلی که تأییدات الهی را دربر میگرفته ،بهعنوان تأییدکننده
قدرت پادشاه قلمداد شد و از ویژگیهای آن امیان کاهش و افزایش ی ا دسترس ی هم ه
ایرانیان به این عنوان بوده است .گوهر و هنر به معنای عملیشدن و صورت واقعی یافتن
همهی استعدادهای ارزشمند فردی است که این امر جز در ی نظام سیاس ی امیانپ ذیر
نیست .دادورزی و عدالت بهمثابه ایجاد نظم و جلوگیری از آشفتگی و هرجومرج ب ود؛
به همین جهت ،کرنش نیردن در برابر آن ،حاکی از دعوت به طغیان و ب ه ه م ریخ تن
نظم اجتماعی بود .میتوان گفت در شاهنامه وجوه فرهنگی و جغرافی ایی هوی ت ای ران
باستان ارتباط مستقیم با مفهوم سیاسی ایران دارند که در بخش اعظم دوره باستان مبتنیبر
نظام شاهنشاهی بود؛ بنابراین ،شهریاری اساساً مبن ای ای زدی دارد و از ک ف رف تن ف ره
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ایزدی با سلطه یافتن اهریمن و جادو همراه اس ت .هم،ن ین ،ب ا عنای ت ب ه جغرافی ای
ایرانزمین ،جهان ایران ی ،جه ان میان ه و می انی اس ت ک ه نش انگر پی روزی ،اعت دال،
میانهروی ،مدارا ،تساهل ،خردورزی و قانونمداری بر جهل ،ناامنی ،آش وب ،تعص ب و
خردستیزی است .درنهایت آنیه وقتی فردوسی س رودن ش اهنامه را آغ از ک رد ،ت داوم
هویت جمعی و فرهنگی این مرزوبوم ،بیش از هر زمان دیگر ب ه ی اریگری فرهیخت ه و
فداکار نیاز داشت و شاهنامه پاسخی پایدار به این نیاز بود .در این اثر ،دو رکن فرهن گ،
جغرافیا با رکن سوم یعنی سیاست پیوند خوردند و این ترکیب آنقدر کارا بود که تا ب ه
امروز ،شاهنامه همواره بهمنزله ییی از پایههای استوار هویت ایرانیان باقی مانده است.
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