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  1ي در شاهنامهويت ملي و نوزايي فرهنگه
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  16/3/1388: پذيرشتاريخ            23/10/1387: تاريخ دريافت

  
  چكيده
، در  اطيراسـ  تـاريخ و   زبـان،  ز ديـن،   اعـم ا   ، هويت ملي  ةهاي چهارگان  لفهؤ م تمامي

كـه هويـت ملـي برخاسـته از دو           ازآنجـايي  .شاهنامه مورد توجه قرار گرفته است     
 سياسـي و زبـان و       أتوان دين و تاريخ را منـش        مي ، سياسي و فرهنگي است    أمنش

  عموماً ، فرهنگي هويت ملي دانست كه توجه فردوسي در شاهنامه         أاساطير را منش  
تـاريخ و     ديـن،  ةتـوان تعامـل ديرينـ      اگرچه نمـي  . يت ملي است  بر وجه فرهنگي هو   

 ، هويـت ملـي    د، اهتمام فردوسي در شاهنامه به وجه فرهنگيِ       كركتمان   اسطوره را 
 در عصر غربـت      انسجام ملي و نوزايي فرهنگي      در ثيرگذاري بيشتر آن  أبه جهت ت  

  .و سلطة بيگانگان، آشكارتر است
 درو سـعي وافـر فردوسـي در شـاهنامه            تالش   ةعمددليل   شايد   ،در اين ميان  

 ـ  كه اساس وجه فرهنگي هويت ملـي اسـت  ـ  دفاع و صيانت از حريم زبان فارسي
 با توجه به طبيعت فرهنگ ايراني كه نه تنهـا در برابـر فرهنـگ بيگانـه               كهاين بوده   

كند، ايـن رسـالت    شود، بلكه با حوصله و تدبير آن را در خود هضم مي   منفعل نمي 
 سـعي او در شـاهنامه       ،به همين دليل  .  زبان فارسي واگذار نمايد    ةه عهد خطير را ب  

.  اسـت  شدن آن بودهمĤب ربي زبان فارسي و ع   رانده شدنِ حاشيه  به  پيشگيري از   
ســي و كــاركرد آن در دو حــوزة آفــرينش ادبــي و  بــا احيــاي زبــان فارهمچنــين،
را  ثرگرايي زباني  درواقع تك  شناسي و نيز حوزة توليد مفاهيم مشترك ملي،         زيبايي

او بـا ايـن      .پوشاند  عمل مي  ة نوزايي فرهنگي است، جام    ةعصر ساماني كه دور    در
  .كند مي  بين هويت ملي و نوزايي فرهنگي، پيوند هميشگي و جاودانه برقرار،عمل

  
  .شاهنامه زبان، نوزايي فرهنگي،  هويت ملي،:ها كليدواژه

                                                           
بررسي نقش شاهنامه در تحكيم هويت ملـي و تكـوين نـوزايي             «: اين مقاله بر اساس طرحي پژوهشي با عنوان       . 1

 .شهر در حال اجراست، تنظيم شده است  اسالمي واحد قائمكه در دانشگاه آزاد» فرهنگي با تكيه بر زبان فارسي
  شهر استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم *
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    همقدم
    برتر انديشه بر نگذردكزين         ردـبه نام خداوند جان و خ

ديـن و حتـي اسـاطير مـرتبط      تاريخ، هايي از جمله زبان، توان با مقوله هويت ملي را مي  
 ،فرهنگي ما ـ   فراخور جايگاه خود در تحكيم و ترويج هويت ملي         دانست كه هركدام به   
ر هويت ملي، همواره نقـش واحـدي        بثيرگذار  أ ت ةعوامل چهارگان  .داراي ارج و اعتبارند   

 هـر  برايهاي اجتماعي كه در      ها به جهت فراز و نشيب      لفهؤ بعضي از اين م    طبعاً؛  رندندا
عنـوان   بـه  .ندشـو   به حاشيه رانده مـي      شده، حتي  رنگ كم ملتي ممكن است اتفاق بيفتد،    

ن  مبـي هـاي پـس از آن   در دورهاي كـه    گونـه   به ،مثال عنصر دين در تاريخ قبل از اسالم       
نداني ندارد و يا بعد از ورود اعـراب بـه ايـران بخـش         چ  راهبردي فرهنگ ماست، نقش  

غفلت و تحريف واقع شده اسـت و يـا           مهري،  بي در معرض اعظمي از تاريخ اين ملت      
  در فراينـد اثرگـذاري خـود داراي فـراز و           ،هـاي متفـاوت    اساطير كه به جهت برداشت    

  .ندا  شدهفرودهاي فراوان
هـاي   ر مقولـه  ب اثرگذار    عوامل اجتماعيِ   ناشي از  تواند خأل  اما عنصري مانند زبان مي    

 از هويت فرهنگي سرزمين خـود       ، استوار ي همچون دژ   كرده، ديگر هويت ملي را ترميم    
جوهرة هويت ملي، همان روح ملي      «: نمايد؛ زيرا اگر بپذيريم كه    در طول تاريخ صيانت     

د، شـو   است و برخي از امور عرَضي كه اعتباري است و بـه روح ملـي نـسبت داده مـي                   
همانند نژاد و جغرافيا و عرَضياتي غيراعتباري كه از دل ذات جوشيده است، مانند زبـان                

گاه به جايگاه زبـان در مبحـث هويـت ملـي              ، آن )194 :1381زادگان،    مهدوي(» و فرهنگ 
  .بريم بيشتر پي مي

فكـران بيگانـه هويـت ملـي را در       البته نگارنده بنا ندارد تا همانند بعـضي از روشـن          
پندارد كه طرح موضـوع هويـت     گرايي تبيين كند و اين تصور را نادرست مي          مليجهت  

گرايي و ترويج آن است؛ چرا كه آنچه از تعامل هويت  ملي، لزوماً مقرون به پذيرش ملي   
گرايي، از آغاز مشروطه، اتفاق افتاد و تا عصر پهلوي ادامه يافت، نه تنهـا بـا                   ملي و ملي  

ها و باورهاي دينـي       حذف آداب، سنّت  به   شد و در ادامه      شعار تغيير خط و زبان شروع     
سياست تعطيل عقل ايرانـي و اخـذ        «مردم منجر شد، بلكه تا آنجا پيش خواهد رفت كه           

گرايي عمالً سلطة خـودش       شود و ديد غرب     وچراي محصوالت فرنگي اجرا مي      چون  بي
  .)173: 1381نامدار طالشاني، (» كند را بر باورها و اعتقادات ملي تحميل مي

است كه ارتبـاط چنـداني نيـز بـا مقولـة             متمايز   هويت ملي داراي دو وجه كامالً     لذا  
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 سياسـي    هـم  كه بعـضاً  بوده،   و اعتقادي    كي ايدئولوژي  آن وجهنخست  . گرايي ندارد   ملي
  وماننـد زبـان و اسـاطير،   ،  وجه ديگر آن فرهنگي اسـت    ، و همچون تاريخ و دين   ،  است
  آنترديـد نقـش   ، بـي ودشـ  اتي هويت ملي محسوب مييص ذا خصوجز اين وجه    چون

 از وجه فرهنگـي هويـت ملـي     سخن البته وقتي كه  . خواهد بود  و ماندگارتر    ثيرگذارترأت
 اند؛  فاقد هرگونه ويژگي فرهنگي    ت كه مفاهيمي مانند دين و تاريخ       نيس  به اين معنا   است

ت را نيز دربر خواهد     دس  مفاهيمي ازاين   طبعاً  و چرا كه فرهنگ يك مفهوم گسترده است      
يك از جوامع انساني، خاستگاه سياسـت، فرهنـگ اسـت؛           در هر ر،  طرف ديگ   از .داشت

 ،ثيرگـذار بـر آن مطـرح اسـت        أوليكن وقتي هويت ملي و نوزايي فرهنگـي و عوامـل ت           
. تـوان از نظرهـا دور داشـت        را نمـي   هانمايد كه تفاوت آن     رخ مي  هايي  گمان مرزبندي  بي

بايد در نوع نگـرش هريـك از دو مقولـة سياسـت و فرهنـگ، بـه                  عمدة اين تفاوت را     
  .موضوع هويت ملي دانست

هاي آن را    هايي است كه نمونه     ادبيات ما داراي برجستگي    ةنوزايي فرهنگي در عرص   
تعامل و دادوستد فرهنگي بـا سـاير       ) الف : از جمله  ؛توان يافت  در جوامع ديگر كمتر مي    

 فريـاد   ) ب ؛رو هستيم  ه با آن روب    و سعدي شيرازي   ويملل كه بيشتر در آثار نظامي گنج      
عطار و موالنـا بـه        از جمله آثار سنايي،    ،كه در آثار عرفاني     سكوت در بيرون   واز درون   
حفـظ اصـالت خـود كـه          به انفعال كشاندن فرهنگ غير و بيگانه و        ) ج ؛خوريم آن برمي 

رمـز كـه شـاعران       برخـورداري از نمـاد و زبـان          ) د ؛ آن اسـت   ةشاهنامه مظهـر برجـست    
 هويـت    كـه  هـستند ايي  ه   همان مشخصه  هااين و   گيرند سته قرار مي  پرداز ما در اين ر     غزل

  .دنكن  متمايز مي ملل را از سايري ما فرهنگملي و
 ناگفته پيداست كه ميزان اثربخشي هريك از اين موارد چهارگانه در هر سرزميني ممكن             

 رسد آنچه بيش از سـاير مفـاهيم در معرفـي           ياست با هم تفاوت داشته باشد، ولي به نظر م         
  .ان فارسي است زب،ثير چشمگيرتري داردأها ت هويت ملي و نوزايي فرهنگي ما ايراني

ـ نه را در بعضي از ادوار انكار كرد  اهاي بيگ زدايي زبان توان نقش هويت اگرچه نمي
رانـي   شـيه حا سازي و يـا     تحقق سياست يكسان   جهتچرا كه ملل پيروز و فرادست، در        

 ــ   خود غافل نيـستند    مزدايي زبان مهاج   ثير هويت أ از جايگاه و ت    ،ملي هاي بومي و   زبان
 اعم  ،هاي هويت  گونه  زيرا بخش اعظمي از    ؛زايي بيشتر است   ثير زبان در هويت   أ ت ،در مقابل 

زبـان و هويـت     .  با زبان ارتبـاط دارد     ملي و حتي فرهنگي، مستقيماً     قومي، از هويت فردي،  
 بخشد و معرفي    هويت ملي و فرهنگي هر سرزميني را عمق مي         ،زيرا زبان  متقابل دارند ثير  أت

  .كند  آن را بارور مينموده، هويت از حريم زبان محافظت ،و در مقابل كند  ميو ماندگار
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 نقـش شـعرا و نويـسندگان        ، زبـان فارسـي    در توانش و زايش ذاتي       وجود به جهت 
 سخن و نظر كه تظاهرات فكري       ةبزرگان عرص  هريك از    .بزرگ بر كسي پوشيده نيست    

انـد، در ايـن صـيانت         شعر فارسي ماندگار و جاودانه كرده       آثار منثور و   خود را در قالب   
  .ندا هبزرگ فرهنگي نقش بسزايي داشت

ن اسـت   ايـ تمام كوشش شعرا و نويسندگان بزرگ ادب فارسي در ترويج زبان ملي             
 از انفعال   ،ي، ضمن دفاع از ساحت فرهنگي خود      هاي استوار فرهنگ   ريزي شالوده  تا با پي  

 بـا حوصـله   ، و در ادامهكنند دشمن پيشگيري ة افسارگسيختةو سقوط آن در برابر هجم 
  . فرهنگ مهاجم را ناگزير به تسليم نمايند،و تدبير

  
  هدف تحقيق

در اين تحقيق، هدف، ارائة تصويري عيني از كاركرد زبان در دو حوزة آفرينش ادبـي و                 
يد مفاهيم مشترك ملي، با استناد به ابياتي از شاهنامة فردوسي و تأثير آن بـر هويـت                  تول

  .هاي ديگر هويت ملي است ملي و نوزايي فرهنگي، در قياس با ساير مقوله
  

  فرضية تحقيق
ترين مؤلفـة هويـت ملـي و نـوزايي فرهنگـي، در       عنوان برجسته رسد زبان، به   به نظر مي  

  .هاي ديگر مورد توجه فردوسي بوده است فهشاهنامه بيش از ساير مؤل
  

  پيشينة تحقيق
اي كه تا كنون در اين زمينـه صـورت گرفتـه اسـت عمـدتاً در حـوزة                     كارهاي پژوهشي 

توان رابطة مـستقيمي در بـاب         ها نمي   ها و كتاب    در اين مقاله  . هويت ملي و ايراني است    
عنوان نمونـه     به. ت آورد زبان و نقش آن در تحكيم هويت ملي و نوزايي فرهنگي به دس            

  .شود به چند مورد آن اشاره مي
؛ شاهنامه و هويت ملي؛ انتشارات مركز بازشناسي اسـالم          )1380(مارزولف، اولريش   

نويسنده در اين كتاب به اين نكته اشاره دارد كه توفيق خلـق شـاهنامه توسـط                 : و ايران 
ورزد كـه فردوسـي بـا      مـي گرايي اوست و در ادامه تأكيـد  فردوسي ناشي از روح ايراني    

توسل به زبان فارسي توانسته است غيرت ايراني را تحريك كنـد؛ لـذا، ضـمن تحكـيم                  
  .هويت ملي، يك انسجام همگاني را نيز در ساية زبان فارسي رقم زده است

، 32، نامـة فرهنگـستان؛ ش       »هويت ايرانـي در شـاهنامه     «؛  )1385(خطيبي، ابوالفضل   
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هايي دارد كه از هـزاران        ه است هويت ايراني ريشه در اسطوره      در اين مقاله آمد   : زمستان
اند، و داستان هـاي حماسـي         اند و استمرار بخشيده     سال پيش نياكان ما آنها را خلق كرده       

دربارة شاهان و پهلوانان آرماني ايرانيان، چون كيخسرو و گرشاسب و آرش و رستم، در 
بـستگي ملـي را تقويـت         مندي بود كه هم   هاي فكري و معنوي نيرو      تاريخ ايران، پشتوانه  

اي كـه هويـت ايرانـي جـداً در            نويسنده بر اين باور است كه فردوسي در زمانه        . كرد  مي
هاي ملـل ديگـر       رفت كه فرهنگ ايراني نيز مانند فرهنگ        معرض تهديد بود و بيم آن مي      

بودن در فرهنگ قوم غالب حل شود، با نمايش گذشتة شكوهمند ايران، احساس ايراني              
  .ها نشاند را در دل

 :هاي تاريخي هويت ايراني؛ دفتر نشر فرهنـگ اسـالمي           ؛ بحران )1378(اكبر  واليتي، علي 
 بندي  دهد و ضمن تقسيم     نويسنده در اين كتاب ابتدا به تعريفي كوتاه از هويت به دست مي            

 هـاي    بحـران  دارد و در ادامه،     اجمال بيان مي    آن به هويت ملي و ايراني، تفاوت اين دو را به          
اند   كند كه عبارت    مختلفي را كه هويت ايراني با آن مواجه بود در چهار زمين بررسي مي             

اميه بر جهان اسالم، تهاجم فرهنگي ترك و مغـول            حملة اسكندر به ايران، سلطة بني     : از
  .و در نهايت تهاجم استعماري فرنگيان و تحميل فرهنگ غربي به هويت ايراني

؛ )مجموعـه مقـاالت   (شناسي ايران     ؛ فردوسي و هويت   )1381(ور  رستگار فسايي، منص  
پردازد كـه شـايد بتـوان زيربنـاي هويـت             در اين مقاله نويسنده به اين نكته مي       : طرح نو 

پايدار ايراني را در باورمندي به دو قطب اهورامزدا و اهريمن، نيكي و بدي و خـوبي و                  
هـاي آدمـي    هي كـه چـشم بـر فطـرت    اند گرو   زشتي دانست، اما در اين ميان اندك بوده       

شـمرد و     نويسنده، فردوسي را از اين گروه برمي      . اند  اند و نيك و بد را توأم ديده         گشوده
رغم تباين و تفاوت شرايط تاريخي، اجتماعي         كند كه علي    در ادامه به اين نكته اشاره مي      

 خـارجي و    هاي داخلي و    ها و جنگ    اي كه كراراً در معرض رقابت       و فرهنگي، در جامعه   
هـاي مثبـت رفتـاري از      مايه  توان بن   هاي اصحاب قدرت قرار داشته است، مي        راني  هوس
گانة  خداپرستي، خردورزي، دادگري، نام و شادي را در آن ديد كه اينها اركان پنج  : جمله

  .دهند هويت ايراني را شكل مي
  

  هاي تحقيق پرسش
  :استدر اين تحقيق دو پرسش مطرح 

دو وجه فرهنگـي و سياسـي در هويـت ملـي و نـوزايي فرهنگـي                 يك از    كدام) الف
  است؟ اثرگذارتر
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 در  ، يعني زبـان و اسـاطير      ،يك از دو مبناي وجه فرهنگي هويت ملي        نقش كدام ) ب
  ؟استشاهنامه چشمگيرتر 

  
   فردوسيةشاهنام

  ارـكه چندان زمان يابم از روزگ        ارـم از روشن كردگـخواه همي
  انـي داستـي يكـه گيتـم بـبمان      انــاستـب ةـور نامـن نامـي ازـك

  ادـرند يـي نگيـز من جز به نيك       كه هركس كه اندر سخن داد داد
  )271: 1387 ،فردوسي(

 بـا رويكـرد بـه اسـاطير،          عمدتاً فردوسي در شاهنامه با توسل به زبان ناب فارسي و         
 مـا را    ةنامـ  بـرد و نـسب     البته با كاركردهاي اجتماعي و رواني، ما را به ژرفاي تاريخ مي           

اي كه ضـمن بازگـشت بـه گذشـته، بـه هويـت ملـي و                   به گونه  ؛كند نيكي معرفي مي   به
 اينكه نگارنده بر اين بـاور اسـت كـه وجـه فرهنگـي در                .كنيم فرهنگي خود مباهات مي   

عنوان   فردوسي به ايران تنها به    «: شاهنامه بر وجه سياسي تقدم دارد به اين علت است كه          
نگرد، بلكه آن را يك فرهنگ، يك معنويت، يك تمـدن و يـك سـنّت                  يا نمي يك جغراف 

كوشد تا در مرحلة اول كتاب خـود را بـه             به همين دليل مي   . داند  شدة بديهي مي    شناخته
  راز مانـدگاري   رهمـين امـ    و   )21: 1381رسـتگار فـسايي،     (» نماد اين فرهنگ تبديل كنـد     

ماندگار رزمي است كه در آن روح ايراني         ة فردوسي حماس  ةشاهنام،  لذا؛   اوست شاهنامة
كـه ايـن      چنـان  ،فردوسي به سرزمين و نياكان خود بسيار عشق داشـته          «، چون غلبه دارد 

اش بـر مـذهب فزونـي        پرسـتي  ق آمده و همه جا وطن     ئخيال بر احساسات مذهبي او فا     
  .)49: 1369 فروزانفر،( »جويد مي

 بـر كـسي پوشـيده نيـست، زيـرا      گرايـي در شـاهنامه   حاكميت و جريان روح ايراني  
» توفيق فردوسي در خلق و ابداع شاهنامه آن است كـه روح ايرانـي را زنـده نگـه دارد                 «
  .)9: 1380مارزولف، (

هـاي نـاب ايـران       انديشه ترين ميراث ملي و فرهنگي و تبلور       عنوان بزرگ  شاهنامه به 
 سـامانيان   ةدور كه خود برخاسته از عصر نوزايي فرهنـگ و هويـت ايرانـي در                ،گذشته
ورزند   تمام كساني است كه به هويت ايران فرهنگي عشق مي          ةهمواره مورد عالق  است،  
  .كنند جو ميو الي پرفروغ آن جست هتاريخي و زباني خود را در الب هاي ملي، شده و گم

ن و اعتبـار  أ شـ  ة فرهنگ و هنر، هم    ة با اين جايگاه رفيع در عرص      ،اين شاهكار رزمي  
مردي است كه تمام شدايد را براي دفاع از نوزايي فرهنگـي             ديون بزرگ واالي خود را م   



هويت ملي و نوزايي فرهنگي: شاهنامه  

  

 

81

سوز آفـرينش    و حيثيت ملي، در عصر حاكميت دروغ و وحشت تحمل كرد و رنج جان             
مندان به فرهنگ و هنر ايراني       در نگاه بسياري از عالقه     اين اثر جاودانه را به جان خريد،      

 به گستردگي   ،كيشي انديشي و فرخنده   ژرفاي است كه خرد و فرزانگي و         شاهنامه نامه «
  .)197: 1372 كزازي،( »يافته است در آن باز

ــشه  ــار از اندي ــاهنامه سرش ــاي ژرف در حــوزه ش ــان  ه ــد جه ــايي مانن شناســي و  ه
اگـر هويـت    . رسـد  شناسي است كه راه بردن به ژرفاي آن كار آساني به نظر نمـي              انسان

 ،از خود و جهان مبتني بر عقل و خرد بدانيم       در يك نگاه، به برداشت انسان        ،فرهنگي را 
خرد و دانش و علم بر هر چيز ترجيح داده شده   عقل،«بينيم كه در شاهنامه      وضوح مي  به

در . كند تر مي  فهم نهان و نهاد آن را اندكي پيچيده   ، و همين امر   )10: 1363 رنجبر،( »است
  :گويد گشايد و مي نهايت، فردوسي راز شاهنامه را مي

  ون و بهانه مدانـه رنگ فسـب      اين را دروغ و فسانه مدانتو 

  ردـا بـز و معنـر بر ره رمـدگ      ورد با خردـازو هرچه اندر خ
  )4: 1387 ،فردوسي(

  .شود  اشاره ميشاهنامههاي هويت ملي در   مقوله، بهاختصار  به،حال
  

  تاريخ و اساطير در شاهنامه دين،
 اسـاطير ناشـي از وجـه        ،سي هويت ملي و در مقابل     دين، برخاسته از وجه سيا     تاريخ و 

 هاي ديگر نيـز بـا      رسد كه از جهت خاستگاه و البته در زمينه          و به نظر مي    استفرهنگي آن   
 . بر كسي پوشيده نيـست ، در شاهنامه،تاريخ و اساطير تنيدگي دين، اند، اما درهم   هم متفاوت 

 جوامع بـدوي  تاريخِ  اسطوره،،قيقت درح؛از ديرباز اساطير با تاريخ در تعامل بوده است      
 عصر نوشتار است و اين ارتبـاط تـا          ةاسطور  تاريخ، ،و باستاني و بدون نوشتار، و در مقابل       

 )55: 1376كلود لوي، ( تاريخ جايگزين اسطوره شد،جايي ادامه داشت كه درجوامع خودمان 
  . عهده داردر را بينها جز افلسفي و تمثيلي، رواني،  اجتماعي،هايهمان كاركرداكنون نيز و 

 كـه  گرايانه است، درحالي    اساطير برخاسته از زمان و مكان ذهني و آرمان         از سوي ديگر،  
 ؛پيونـدد   و عينيت مي   تواقعيات مكتوبي است كه زمان و مكان ذهني در آن به واقعي            تاريخ،

 هاي ه جاذبه د بعيد نيست كه ب    نثير بپذير أهاي تاريخي از رويدادهاي ديني ت      منتها اگر واقعيت  
مندنـد، روح     به جهت تقدسي كـه از آن بهـره         ، باورهاي اعتقادي  .دناساطيري ملحق شو  
  .شود  به نوعي از اساطير بدل مي،گرايي ثر از دينأ مت تاريخِ طبعاً ودهند اساطير را شكل مي
گيري اسـاطير در ادوار نخـستين زنـدگي بـشر،            هاي شكل   سرچشمه ،از طرف ديگر  
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اي است كه براي بقا و توجيه منطقي خود به اين نياز داشـت تـا                 هنيدت هاي درهم  ذهنيت
 ،بنـا بـه نظـر اليـاده       «هاي مذهبي و باورهاي اعتقادي بيارايـد كـه           آيينبرخي  خود را به    

شناسـي انـسان متـدين شـكل         اسطوره عبارت است از روايتي مقدس كـه بـه خويـشتن           
ود داردكه آن را جز به بصيرت       عدي ديني در دريافت اسطوره وج      ب ، بدين روي  ؛دهد مي

  .)368: 1376 بهار،(» توان تعبير كرد ديني نمي
 زيرا  ،ترديدي نيست كه مينوي بودن اساطير به ارتباط آن با عقايد ديني بستگي دارد             

  پـس  ؛گيـرد  ت مـي  ئ مينوي بودن تقدس است كه اين امر از ذات عقايد دينـي نـش              ةالزم
هـا و    تكم بخشي از آن سـنّ       دانست كه دست   اسطوره را بايد داستان سرگذشت مينوي     «

  .)3: 1376 آموزگار،(» با عقايد ديني پيوند ناگسستني دارد شده، هاي گرفته روايت
 ة كـه خـود از مظـاهر برجـست        ،هـاي گذشـته    ت فردوسي به سـنّ    ة توجه ويژ  ،بنابراين

 ،مه با خالقيت هنري در شـاهنا      ،تاريخ و اسطوره   حرآميز دين،  و تلفيق سِ   ،فرهنگي است 
نگاه عميق او به مفـاهيم       . كه نظير آن هرگز شكل نخواهد گرفت       شدموجب خلق اثري    

هـاي   هـا وسـاير مقولـه      تها و سنّ    و نيز پرداختن به آيين     ،حماسي و تاريخي   اي، اسطوره
عنوان يكي از مدافعان پيشگام در صيانت از مرزهاي          فرهنگي، موجب شد تا فردوسي به     

  .ايران فرهنگي محسوب شود
كـه شـاهنامه معـراج       توان گفت  هاي كهن ايراني مي    ت توجه فردوسي به سنّ    بابر  د

هاي ماندگار و تاريخ پربار اين مرزوبوم است كه قبل از            حماسه بازنمايي اساطير ايراني،  
نقبـي بـه   زدنِ انـد و او بـا    اي از غبار فراموشـي بـوده     گيري اين اثر پرارج، در هاله      شكل

 نـوزايي و رنـسانس فرهنگـي را         ةو دور  آشـوبد  انـي را برمـي     غيرت اير  ،ناخودآگاه ملي 
مظهر هويت ايراني در اين دوره، كوشـش در بـه نظـم كـشيدن           «؛ زيرا   بخشد سرعت مي 

گـاه آن شـاهنامة حكـيم فرزانـة      ها و اساطير ايراني بود كـه تجلـي        ها و افسانه    نامه  خداي
  .)23: 1378واليتي، (» توس، ابوالقاسم فردوسي است

افت اين امر بر خالق شاهنامه پوشـيده نبـوده اسـت كـه مفـاهيمي از نـوع                   شايد ظر 
  او ، بـه همـين جهـت      ؛اساطير تا چه اندازه در انسجام و وحدت ملي اثـر جاودانـه دارد             

هاي حماسي و اساطير مشترك آنان كه در      هويت ملي را بر مبناي فرهنگ قوم و داستان        «
ـ      ،لرزاند را مي روح و روانشان چنگ انداخته و تارهاي دلشان          تش  استوار كرد و وجه هم

  .)108: 1383 ستاري،(» همواره فرهنگي بوده تا سياسي
هويتي مـا    د و از گسست و بي     ننماي  اجتماعي ره مي    ملي و   ما را به ناخودآگاه    راساطي

هايي دارد كـه   هويت ايراني ريشه در اسطوره « و دليل آن اين است كه        ندنك پيشگيري مي 
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 و  )1385 خطيبي،(» يش نياكان ما آنها را خلق كردند و استمرار بخشيدند         از هزاران سال پ   
ـ ها و نبردها حماسهدليل ديگر   و ــ   تقويت روح ايراني شكل گرفتجهت كه همه در  

 همچون تصاوير زنده، مـا      ،ها و حوادث    كه در آن شخصيت     است تاريخ بلندقامت ايران  
 بينيم كـه   بنابراين مي  .دهد رايي پيوند مي  هاي پرفرازونشيب اين سرزمين اهو     را با گذشته  

عشق پرشور او به ايران و ايراني و احياي مĤثر و مفاخر ايران باستان بوده اسـت                  همين«
 رزمجو،(» كشورش برانگيخته است   ةم با اساطير حماسي گذشت    أكه وي را به احياي تاريخ تو      

رغـم    علـي ،ه در شـاهنامه اسطور تاريخ و  دين،ة تالقي و تعامل سه مقول    ،لذا؛  )55: 1381
  .ثير فراواني در بسط و تعميق باورهاي فرهنگي مردم داشته استأت گاه متمايز،تخاس

 ، يعني اسـطوره   ،هاي ذهني   با فراواقعيت  ، يعني تاريخ  ،پيوند واقعيات مكتوب و عيني    
  . آشكار است فردوسي كامالًة دو با دين، در شاهناماينارتباط ناگسستني  و نيز

 كه خود از مظاهر فرهنگ      ،حدت و انسجام ملي    به و  كتاب ارجمند شاهنامه  بارها در   
جـاي   تـاريخي، در جـاي     گرايـي ملـي و     همدلي و هم  .  اشاره شده است   ،اجتماعي است 

بـا  ، تاريخ، يعني اين امر ناشي از تركيب ضمير خودآگاه اجتماعي        .شاهنامه مشهود است  
 وجه پنهـان سرنوشـت      در شاهنامه . ضمير ناخودآگاه جمعي جامعه، يعني اسطوره است      

 هست به آنچه بايد باشـد،     را  كند و آنچه     يايي مي ؤآدمي، وجه آشكار سرگذشت انسان را ر      
  .بخشد  عطفي در نوزايي فرهنگي است كه هويت ملي را قوام مية نقط و ايندهد نويد مي
اتر از  فر. شود هاي فرهنگي ملل ديگر مي      جاذبه ازنيازي ما     همين امر موجب بي    طبعاً
شـاهنامه هنـوز هـم      « شاهد خواهيم بود كه      ،هاي ديگر  مل بيشتر در ساير مقوله    أاين، با ت  

 تواند به ما كمك كند تا هويت فرهنگي خود را حفظ كنيم و از حل شـدن غيـرالزم                   مي
نگـاه   عـد دينـي  اگر شاهنامه را حتي از ب. )153: 1376 بهـار، ( »در فرهنگ غرب بپرهيزيم  

 از جملـه    ،گاه اديان گوناگون است    يافت كه اين اثر ادبي تجلي      واهيموضوح درخ   به ،كنيم
هاي مهري و حتي بعضي از مباني ديـن          انديشه  كه تفكر مانوي،   )ايزد زمان (آيين زروان   

ويـژه در     بـه  ،ثيرپذيري از آيين زروان   أثر از بنيادهاي زروانيسم است و اين ت       أ مت ،زرتشت
ايـن زروان   ــ    مـانوي و ميترايـي    ـ   در هر دو دين   « تا جايي است كه      ،آيين ميترا و ماني   

 )71: 1375 بهار،(» است كه چون خداي ازلي و ابدي از اهميتي برجسته برخوردار است           
تقابـل   اهـورا و اهـريمن،     توان گفت كـه مبـاحثي از جملـه          مي همين موضوع باب  و يا در    

يي و گاهي نگـرش     گرا ثير كواكب، طبيعت  أت جبر و تقدير،   شر، خير و  روشني و تاريكي،  
 ة آيـين زروان در شـاهنام      ةثيرگذاري انديـش  أمنفي به زن در شاهنامه، جملگي ناشي از ت        

  .فردوسي است
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هـاي   تـوان در بـين بعـضي از گـروه          هاي زروانيسم را حتي مي     اين اثربخشي انديشه  
 دو ،هـاي اسـالمي   در ميان فرقـه « نظران اي كه بعضي از صاحب  به گونه؛اسالمي نيز ديد  

  .)540: 1368 عفيفي،(» دانند ثير عقايد زرواني ميأ قدريه و دهريه را تحت تةفرق
يـسم  ئهايي از آيين مهرپرستي و يا ميترا توان گفت كه جلوه    مي زمينه در همين    ،ضمناً

خورد، اما مفـاهيم ديـن مبـين         و نيز آيين مانوي و دين زرتشتي در شاهنامه به چشم مي           
 ششـصد بيـت در توحيـد         بـه  اي كـه قريـب     به گونـه   ؛اسالم در آن بيشتر مشهود است     

وجـود دارد و نزديـك بـه    ) ع(و منقبـت حـضرت علـي   ) ص(تعالي و نعت پيـامبر     باري
هاي متعددي در باب     بيت در اهميت و جايگاه عدالت و دادگستري و نيز بيت          صدوسي  

آزاري و نـام نيـك بـه چـشم           بي طلبي، صلح اخالق، فضيلت خرد و دانش،     خداشناسي،
 برخاسـته از     فرهنگيِ  از اين منظر هم شاهنامه در تحكيم و ترويج نوزاييِ          ، لذا ؛وردخ مي

 از ارزش  ـ  تاريخ شكوهمند اين سرزمين اسـت  بخش ماندگارِكه اتفاقاًـ باورهاي ديني  
  .است برخوردار اي و اعتبار ويژه

  
  زبان شاهنامه

دي و اجتماعي مـورد تحليـل       تواند مانند ساير رفتارهاي فر      مي ،عنوان يك رفتار    به ،زبان
 و بـه    ،هـا  توان به زواياي پنهان و ضمير ناخودآگاه انسان         آن نيز مي   ةواسط قرار گيرد و به   

زبان، محـور  « كرد، زيرا  به درون فرهنگ جوامع بشري نقبي زد و معرفتي كسب    ،تبع آن 
از . )6: 1381جعفريـان،   (» آيـد   فرهنگ است و اصوالً فرهنگ در اطراف زبـان پديـد مـي            

توان موجودي زنده تصور كرد كه اگر يك گام فراتر از واقعيات              زبان را مي   سوي ديگر، 
هايي كـه در ذات خـود نهفتـه      حركت كند و به زيبايي  ، يعني زبان معيار و روزمره     ،خود

 خلق  ،آمدهاي مباركي خواهد داشت كه سرانجام اين فرايند         پي دارد آراسته گردد، طبيعتاً   
نقش شاهنامه در پاسـداري و گـسترش زبـان          «. ماندگار خواهد بود  شاهكارهاي ادبي و    

» پارسي و استقالل فرهنگي و هويت ملي ايران در هزار سال گذشته بسيار روشن اسـت         
؛ بنـابراين، زبـان در شـاهنامه داراي كاركردهـاي متنـوعي اسـت كـه                 )171: 1371رضا،  (

شناسي و همچنين در حوزة       باييتوان در دو حوزة آفرينش ادبي و زي         ترين آنها را مي     مهم
يـك از كاركردهـاي       اينكـه كـدام   . توليد مفاهيم مشترك ملّي و حتي فراملّي معرفي كـرد         

  .دوگانه در شاهنامه فروغ و ظهور بيشتري دارد به پژوهشي ديگر نيازمند است
  شناسي در شاهنامه كاركرد زبان در حوزة زيبايي) الف

 اي كه در زبان اتفاق افتاد ـ   و يا حادثهخر هنري بدانيمعنوان يك اثر فا اگر شاهنامه را به
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تخيل بارور و ساخت     اين اثر حاصل تعامل ادراك درست،     ـ   گونه است  ترديد اين  كه بي 
 سـه ضـلع   ،ديگـر  عبارت  به؛توان در آن ناديده گرفت عاطفي است، كه نقش زبان را نمي  

هـد كـه ايـن سـه مقولـه از           د ذهنيت و عاطفه را زبان بـه هـم پيونـد مـي             مثلث عينيت، 
 قـدرت بيـان و چگـونگي    ةاز طـرف ديگـر، درجـ     . شناسـي اسـت    هـاي زيبـايي    شالوده

خلـق تـصاوير و تركيـب و تلفيـق           كارگيري زبان از جهت شكل، صورت و ساختار،        به
  .شناسي است  زيباييةوجوه برتر در مقول  هريك از،ها واژه

 ان در باورهاي آنـان ريـشه دارد،   كه خاستگاه نقش ادبي زب گرايان بسياري از صورت  
 ةنخستين دور  «،به همين دليل  . كند، زبان است   هنر متمايز مي   معتقدند آنچه هنر را از شبه     

 از جمله تمايز زبان شعر با زبـان روزمـره           ،صف به اكتساب اصول اوليه    گرايي متّ  صورت
ستيم كـه   در شـاهنامه شـاهد اوج خالقيـت زبـاني هـ           ،   لذا ؛)23: 1377 ايو تاوي، (» است

هاي همگون و متنوع و با رعايـت تناسـب و            تلطيف و تركيب واژه    فردوسي با تذهيب،  
عاطفي و روانـي او را      هييج  گذارد و موجبات ت    ثير شگرفي بر خواننده مي    أتعامل الفاظ، ت  

  .آورد فراهم مي
 آن هم از منظر     ،اجمالي به فرازهايي از شاهنامه     نگارنده بر آن است تا با گريز بسيار       

به تحليل جايگاه زبان در شعر فردوسي بپردازد و نـشان دهـد كـه چـرا                 ،  يختشنا زيبايي
 ؛آورد  به زبان فارسـي روي مـي       هويت ملي، عمدتاً   ةهاي چهارگان  فردوسي در بين مقوله   

 حيات و هويت  زبان فارسي  شكوهمند   ة، عجم را در ساي     او تا جايي كه بنا به تعبير خود      
  .دوباره بخشيده است

   ماهرويةدخت و روداب چو سين          اندر ايوان اويودد بـشيدو خور
   نگار و رنگ وويـ بر پپايراـس          ارــهـاغ بـو بـه همچـراستـابي

  الهـ كرـ به سـر برـاده ز عنبـنه        اهـرو ديد از برش گرد مـيكي س
  اب راـاد عنــاب بگشـوشـز خ         راب راــت مهـدخ د سينـبپرسي

  )65: 1387 ،فردوسي(
مـل  أها در دو سطح افقي و عمودي در همين چند بيت ت             ارتباط و تعامل واژه    دراگر  

هـايي ماننـد     اژه؛ و يـم ا  هـا مواجـه     بـا رسـتاخيز اسـتعاره      يافت كه حقيقتاً   درخواهيمكنيم،  
هـاي   خوشاب و عناب، هركـدام اسـتعاره       كاله، سرو، بوي نگار،  باغ بهار،  ماه، خورشيد،

رسد كه   به نظر مي   .دنكن به ذهن متبادر مي    بخش را   نشاط ي فضاي بسيار زيبايي هستند كه   
 خلـق   ة در انديـش   ،گرا هاي رنگين و هم    دست و با تركيب واژه     شاعر همانند نقاشي چيره   

  . استبديلي  زباني و هنري بياثر
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 هنرهـاي بيـاني از جملـه    ،اي ديگر و در ابياتي كه به آن اشاره خواهد شـد ه در واژه 
؛ رسـيم  زدايي مي يياند كه به نوعي از آشنا چنان در هم تنيده شده  استعاره، ايه و  كن جاز،م

 »شـوند  زدايـي مـي    تغيير شكل در زبان عادي و صناعات ادبي كه باعث آشنايي          «چرا كه   
كرده، شناسي است كه فرايند درك را طوالني   زيبايية از اصول اولي،)150: 1378، شميسا(

  .نمايد خواهد داشت، مضاعف ميبال به دن لذتي را كه در ادامه لذا
  پهلوان انـز فرخنده راي جه

  سر مشكبويش به دام آوريم
   ردن كنگرهـد حلقه در گـكن

   روشن روان و ديدارز گفتار  

   لب پور سام آوريمزيلبش 

  كار برهـر شاد از شـشود شي
  )69: 1387 ،فردوسي(

يـابيم   فردوسي است، درمي  حر كالم و اعجاز هنر      ها كه از همان جنس سِ      در اين بيت  
 از جمله گردن و لب     ،جازهاكه م ،    ة  واژ . جز از كـل اسـت      ةجاز به عالق   هركدام از نوع م

 محـل و حـال نيـز        ة جز از كل و يا حتي بـه عالقـ          ةمجاز از وجود رودابه به عالق      »سر«
حلقـه در گـردن      لـب آوردن،   لـب بـر     به دام انداختن،   هاي كناييِ  تركيب. تواند باشد  مي
 همگـي نـشان ازخالقيـت و توانمنـدي        ،هايي از جمله شير و بره      گره كردن و استعاره   كن

  .زمان چند هنر بياني، در ابياتي اندك است كارگيري هم فردوسي در به
نقش و اعجاز زبان فارسي در تلطيـف عواطـف و تهيـيج              ثير،أگمان فردوسي به ت    بي

دليـل نيـست كـه او در      بـي  وه بود آگا،عنوان يك ابزار نافذ فرهنگي  به ،احساسات مردم 
هـاي   ياي تعبيرناشـدني گـروه    ؤ تا بتواند ر   دارد   را مصروف مي   د اهتمام خو  ةشاهنامه هم 

ايـن  . س و حرمان بدل نمايد  أفرادست و مهاجم را در به حاشيه راندن زبان فارسي، به ي           
 يعنـي زبـان     ،همان دليل عقالني فردوسي در پرداختن بـه وجـه فرهنگـي هويـت ملـي               

 حال با اندكي حوصـله بـه        .اسي است  و اهميت دادن به آن در قياس با وجه سي          ،رسيفا
  .تماشاي شكوه تشبيه در شاهكار فردوسي بنشينيم

  رويـاهـودك مـا كـده بـرستنـپ

  رنگ عاج به باالي ساج است و هم

  دــي دل مستمنـه تنگـانش بـده

  بخنديد و گفتش كه چندين مگوي  

  اجـ تي ايزدي بر سر از مشكـيك

  دـبن  پايـةون حلقـف چـر زلـس
  )68: 1387 ،فردوسي(

 سـت هاي تشبيه به قدري زيبا در كنار هم به كار گرفته شده ا           گونه ،در اين چند بيت   
اي كـه در      به گونه  ؛توان به چشم ديد    كه نقش زبان را در خلق يك طبيعت فراواقعي مي         

  .اند  هر دو محذوف، و ادات تشبيهشبه  وجهچراكه ، بليغ هستيميهيبيت دوم ما شاهد تشب
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ـ م ل،مفص كد،ؤم  از نوع مفروق،   يدر بيت سوم تشبيهات    ؛ ل و مجمـل وجـود دارد      رس
ضمناً . تشبيه از نوع مفروق است،به ذكر شده زيرا به اعتبار اينكه هر مشبه در كنار مشبه، 

 حـذف و     چون ادات تشبيه   است،ل  كد و مفص  ؤدر مصراع اول بيت سوم تشبيه از نوع م        
 تشبيه از نـوع مرسـل و مجمـل          ،در مصراع دوم بيت سوم     .ده است شوجه شبه آن ذكر     

 مقابل ة نقط يعني دقيقاً؛ده استش چون ادات تشبيه ذكر و وجه شبه در آن حذف           ،است
نظير  بلكه به يك تعامل بي    ،  انجامد  و اين تقابل نه تنها به تعارض زباني نمي         ،مصراع اول 

  .دشو  مي ختم زبانيبخش و فرح
هـاي جنـگ و نبـرد         از سوي ديگر، فردوسي استاد بالمنازع و مسلّم توصيف صحنه         

وي در  . اقتضاي روح حماسي جاري و حاكم در شاهنامه اسـت           است كه البته اين امر به     
حـال  . يك از سه گونة هنر، يعني اغراق، مبالغه و غلو غافل نيست             عرصة وصف از هيچ   

  .نيمك به دو نمونة كوتاه بسنده مي
  هوا گفتي از نيزه چون بيشه گشت

  اپديدـد نـل شـه پيـرد سپـز گَ

  به زخم اندر آمد همي فوج فوج

  ه گشتـان پرانديشـرد اسپخور از گَ  

  ان را نديدـكس از خاك دست و عن

  زد از آب موجـبر آن سان كه برخي
  )155: 1387 ،فردوسي(

گونه آورده    امداران مازندران، اين  در فرازي ديگر و در نبرد رستم با جويان، يكي از ن           
  :است

  غـده از تيره ميـچو برق درخشن
  هوا گشت سرخ و سياه و بنفش

  رـكردار درياي قي هد بـن شـزمي
  و ترگ ي گرز باريد بر خودـهم

  رز و تيغـهمي آتش افروخت از گ  

  شـه درفـگون هـزه و گونـز بس ني
  ر و گرز و تيرـهمه موجش از خنج

  د برگـارد از بيـزان بـو باد خـچ
  )151: 1387 ،فردوسي(

هـاي صـور خيـال و         جز اين اندك مواردي كه ذكر شـد، سـاير جلـوه             و حال اگر به   
هـا شـكل      هاي ادبي را در شاهنامه را كشف و تجميع كنيم، چه شكوهي از زيبـايي                آرايه

  !خواهد گرفت
  
  كاركرد زبان در حوزة توليد مفاهيم مشترك ملي) ب

شناسي و آفرينش ادبي و صور خيال، بـه           توان حتي فراتر از حوزة زيبايي       مه مي در شاهنا 
دنبال مفاهيم مشتركي بود كه نوعاً ضـرورت اطـالع از آن و اشـراف بـه آن، بـر كـسي                      
پوشيده نيست؛ مفاهيمي كه هريك از ابناي بشر در فرايند زندگي فردي و جمعي خـود                
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هاي ناشناختة زنـدگي      وخم  ر آن، راهگشاي پيچ   گمان وقوف ب    شوند و بي    با آن مواجه مي   
عبرت از روزگار، اهميت خـردورزي، عـدالت و دادگـستري،           : مفاهيمي از جمله  . است
گريـزي،   دوستي و غيرت ايراني، پايبندي به آيين جنگ، مذمت و سرزنش واقعيـت           وطن

مضامين هاي ديگر كه همه از سنخ همان          مفاهيم مرتبط با ديانت، دوستي و مهر و مقوله        
همـين امـر دليـل      . ها در يك جامعة آرمـاني بـدانها نيازمندنـد           مشتركي هستند كه انسان   

مستندي است بر اينكه وجه همت فردوسي در خلق شاهنامه امري عمدتاً فرهنگي بوده              
هاي پنهاني اثر خود، مردم را به يـك مبـارزه و پايـداري سياسـي                  است؛ اگرچه، در اليه   

  :كند دست بسنده مي هايي ازاين ر اين مجال كوتاه به ذكر نمونهنگارنده د. دهد سوق مي
  كند و   نيكي اشاره مي    فردوسي در داستان بيژن و منيژه به روزگار و عبرت از آن به            . 1
  :گويد مي

  ان را به شادي گذارـتو با او جه

  دـرخ بلنـه چـرآرد بـي را بـيك
  وز آنجاش گردان برد سوي خاك

  ازـاشد به نهم آن را كه پرورده ب
  وي گاهـي را ز چاه آورد سـيك
  ان را ز كردار بد شرم نيستـجه

  رسـهميشه به هر نيك و بد دست
  جـراي سپنـار سـن است كـچني

  ارـردش روزگـن گـن بديـه كـنگ  

  دـزنـگ يـد بـار و دردش كنـز تيم
  و باك ت و تيمارـه جاي بيم اسـهم
  ازــاه نيــه چـه بــرد خيـگنـفـبي
  الهـر كـر ز گوهـرش بـ بر سدـنه
  تـرش آب و آزرم نيسـي را بـكس
  سـود آزرم كـد خـويـن نجـوليك

  گهي ناز و نوش و گهي درد و رنج
  )468: 1387 ،فردوسي(

  :گويد و يا در داستان سياوش وقتي مي
  ز كردار بد بازگشتن سزد    كسي كو ببيند سرانجام بد

  )225: 1387 ،فردوسي(
خواهنـد بداننـد كـه چـه          اتي بسيار پرمغز و نغز، به كساني كـه نمـي          در ادامه، در ابي   

تـر    تمـام   زند و به زيبايي هرچـه       انديشند، نهيب مي    كنند و به سرانجام عمل خود نمي        مي
  :شود كه يادآور مي
  روريـر نر پـ شيةون بچـكه چ

  چو با زور و با چنگ برخيزد او
  چو دندان كند تيز كيفر بري  

  زد اوـ آويدرـبه پروردگار ان
  )232: 1387 ،فردوسي(

  شت بايد درختي به دستچرا كِ
  دـر بايد چشيـچرا بر گمان زه

  كه بارش بد زهر و برگش كَوبتس  
دــزيـد گَـايـره نبــار خيـم مد  

  )242: 1387 ،فردوسي(



هويت ملي و نوزايي فرهنگي: شاهنامه  

  

 

89

  
  نگر تا چه كاري همان بدروي

  گوي ود نرمـدرشتي ز كس نشن
  سخن هر چه گويي همان بشنوي  

  ويـي در زمانه مجـز نيكويـج هب

  )202: 1387 ،فردوسي(
گرايي و خردورزي از ديگر مفاهيم مشترك ملّي و حتي فراملّي است كـه در                 عقل. 2

  فردوسي بر اين باور است كه.  است شاهنامه زياد به آن پرداخته شده
  يكي گنج گردد پر از خواسته    دلي كز خرد گردد آراسته

  )225: 1387 ،فردوسي(
  ي ديگر اشاره دارد كهجايو يا در 

  هاي نيكو به بند اندر است سخن    خرد را و دين را رهي ديگر است

  )167: 1387 ،فردوسي(
فردوسي در همان آغاز كتاب پرارج خويش در باب خرد بـه نكـات ظريفـي اشـاره                  

كند كه درخور تأمل است، از جمله اينكه خرد بهترين هدية الهي اسـت و فزونـي و                    مي
بيند و  شود و فرد فاقد خرد، همواره از نتيجة عمل خود آسيب مي        استي از آن ناشي مي    ك

داند و در     در ادامه رستگاري در هر دو جهان را به برخورداري از عقل و خرد منوط مي               
از اقتضاي اين خردِ كيـشي      «پندارد و     نهايت انسان اليعقل را همواره گرفتار و در بند مي         

ـ كه خـود جـز آيـين و فرمـان خـرد            نامه هرگونه سرپيچي از داد    است كه در تمام شاه    
  .)85: 1371كوب،  زرين(» نيست ـ همواره مجازات خود را در دنبال دارد

  اي دارد به بندـخرد پ شكسته    از اويي به هر دو سراي ارجمند

  )1: 1387 ،فردوسي(
 و به زيب و زيور      صورت انبوه توليد شده     از جمله مفاهيم ديگر كه در شاهنامه به       . 3

نظم آراسته گشته است، مفهوم عدالت و راستي و پرهيز از ناراستي است كـه در اغلـب                  
  :از جمله در داستان سياوش آمده است. هاي شاهنامه مشهود است داستان

  انــار جهــهريـدادي شــز بي
  ورــت گـگام در دشـنزايد بهن

  رــر شيـان نخچيــرّد ز پستـنپ
   خشكمة آبشود در جهان چش

  ود راستيـزان شـريـژّي گـز ك
  مـش و داد ياد آوريـون دانـكن

  د اندر نهانـي باشـه نيكويـهم  
  ورـده كـة باز را ديـود بچـش

  شود آب در چشمة خويش قير
  ه درون بوي مشكـنگيرد به ناف

  يـوي كاستـر سـپديد آيد از ه
  مـم و رنج داد آوريـاي غـج به

  )223: 1387 ،فردوسي(
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طـور تلـويحي بـه پادشـاهان بيـدادگر            در فرازي از داستان كيخسرو اين مفهوم را به        
شود كه بدنامي، سرزنش مردم، سرانجامِ نكوهيده و غـم و انـدوه دوجهـاني،                 يادآور مي 

  .عدالتي است نتيجة شومِ بي
  كه هركس كه در شاهي او داد داد

  انـر در جهـدادگــاه بيـان شـهم
  دــ بامِـ او ند ازـانـي بمـه گيتـب

  جز داد نيست كسي را كه پيشه به

  ي ز كردار شادـود در دو گيتـش  
  انـزد مهـه نـد بـده باشـنكوهي

  امِ بدـزدان سرانجـان پيش يـهم
  ي دگر شاد نيستـچنو در دو گيت

  )311: 1387 ،فردوسي(
گيـري    همان گونه كه بارها اشـاره شـد، بنيـاد شـكل           : دوستي و غيرت ايران     وطن. 4

وجو نمود؛ زيـرا او بـر ايـن بـاور             گرايي فردوسي جست    شاهنامه را بايد در روح ايراني     
دوسـتي در     ؛ به همين دليل، شوق وطن     »كسي سوي ايرانيان ننگرد   «است كه در عصر او      

ـ در غيـاب كـاووس كـه         ويژه آن هنگام كه افراسياب      زند؛ به   تار و پود شاهنامه موج مي     
كند، غيرت ايراني او بـه جـوش    ـ به ايران حمله مي ستسرگرم جنگ با شاه هاماوران ا   

  :آورد كه حكايت از عمق نگراني دارد آيد و فريادي برمي مي
  راسيابـري ساخت افـران لشكـگ

  و خروشـد ز هر سـران برآمـاز اي

   دـده شـران پراكنـدر ايــاه انـسپ
  اهــران پنــد از ايـرفتنـه درگـهم

  ن شودراـه ويـران كـدريغ است اي
  ديواران بـي سـاي جنگـه جـهم

و رنج و بالستكنون جاي سختي   
  ست شير ي كز پلنگان بخوردهـكس
  م آب زردـم ز چشــد رستـاريـبب

  اهـن با سپـخ كه مـن داد پاسـچني

  د سر از خورد و آرام و خوابـبرآم  

  د آرام گيتي پر از جنگ و جوشـش

  ده شدـه بنـرد و كودك همـزن و م

  اهـي تبــت گيتــان گشـرانيـه ايـب
  ودـران شـــگان و شيــام پلنــكن

  ديـــاران بــريــگه شهــنشستن
  تـاسـگ اژدهـزچنـگه تيــنشستن
  رــود دستگيـا را بـج مــن رنـبدي

  گشت پرخون و جان پر ز درد دلش
  واهـخ هـگ را كينـام جن هـان بستـمي

  )160: 1387 ،فردوسي(
، وقتي سـپاه ايـران در برابـر سـپاه           »كاموس كشاني « و در داستان      يا در فرازي ديگر   

كند كـه     گيرد، رستم با تهييج و تحريك سپاهيان خود بر اين نكته تأكيد مي              چين قرار مي  
  :امروز با ايستادگي و پايداري در برابر دشمن، خود را از هرگونه ننگ و عار رهايي بخشيد

 انـم به ايرانيـن روي رستـوز اي
 گـد تنـن يكسره دل مداريـچني

 ون سر آمد زمانـن گفت كاكنـچني  
 گـننام و ـده بي نـ زنم تنِـنخواه
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 وسـكر تُرك از اشكبـه لشـهم
 كنون يكسره دل پر از كين كنيد
 كه من رخش را بستم امروز نعل

 و استـروز روز نـد كامـبسازي
 رارزاـز كـد كـديـان را ببنــمي
  رينـان بر او خواندند آفـزرگـب

 دروسـون سنـاره چـد رخسـبرفتن
ن كنيدـر از چيـي پـروهاي جنگـب 

 ر تيغ لعلـرد خواهم سـون كـبه خ
 رو استـج كيخسـسر گن زمين سربه

 وارــوشـا گــد بـابيـاج يـهمه ت
  نـيـاله و نگـروزد كـو فـكه از ت

  )388: 1387 ،فردوسي(
 ايران همواره مورد هجوم بيگانگـان       رغم اينكه   علي: پايبندي به آيين جنگ و نبرد     . 5

بايست از خود دفاع كند، در هيچ جايي از شاهنامه كه سراسر نبرد               بوده است و طبعاً مي    
بينيم كه حتي در صورت پيروزي سـپاهيان ايـران، حقـوق              و مبارزه با دشمن است، نمي     

رو بـا   عنوان نمونه در نبـرد بـزرگ كيخـس          به. انساني دشمن مورد غفلت واقع شده باشد      
خواهي سياوش صورت گرفت، در حمله به يكي از دژها، كيخسرو             افراسياب كه به كين   

  :دهد در پايبندي سپاهيان خود به رعايت حال دژنشينان چنين دستور مي
 ان كه آمد سپاهـخبر شد به ترك

 د رويـا نهادنـوي دژهـهمه س
 به لشكر چنين گفت پس شهريار

 كس كه فرمان كند ز تركان هرآن
 د خونـگ و مريزيـسازيد جنم

 ويد كسي با سپاهـوگر جنگ ج
 شما را حالل است خون ريختن

 گـد تنـها مداري ورشـبره بر خ
 اهـش سپـد ز پيـروشي برآمـخ
  د رويـا نهادنـواران به دژهـس

 واهـخ هـرو كينـوي كيخسـج انـجه  
 وگوي جهان شد پر از جنبش و گفت

 ارزارـد كـونه شـروز به گـه امـك
 دـان كنـن پشيمـگ جستـدل از جن

 ونـد رهنمـه بـس را بـد كـمباشي
 ه راهـــد بـايــدارش ني هــدل كين

 نـاراج و آويختـاي تــر جـه هـب
 گــد جنـازيـن و مسـداريد كيـم
 ي چرخ و ماهـي بدرد همـه گفتـك

 وگوي جهان شد پر از غلغل و گفت
  )562: 1387 ،فردوسي (

 در همين داستان، فردوسي از زبان كيخسرو در خطاب به صاحبان      يا در فرازي ديگر   
شود كه خشم و تندي در هر جاي شايسته نيست و بهتر است               خرد و انديشه يادآور مي    

  .تا از ما نيكي به يادگار بمانَد
 رــان پس خبـرانيـار ايــز گفت

 واندـفرستاد كس بخْرَدان را بخ
 ودـاي تندي نبايد نمـكه هر ج

 ه داد آوريمـ به كه با كينانـهم

 در ه دربهـرو آمد همـبه كيخس  
 ان براندـبسي داستان پيش ايش

 ودـايد ستـرد را نشـخ ر بيـس
 اد آوريمـام اندرون نام يـبه ك
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 ست اندر جهان يادگار كه نيكي
 همين چرخ گردنده با هر كسي

  انـاه جهـود شـس بفرمـپ ازآن

 ارـنمانَد به كس جاودان روزگ
 يـدن بسـا گستريـد جفوانـت
  انـدگان را نهـه آرند پوشيـك

  )574: 1387 ،فردوسي (
گريزي از جملة مفاهيمي اسـت كـه در شـاهنامه بـا آن       مذمت و سرزنش واقعيت   . 6

كاهـد، بلكـه      مواجه هستيم؛ زيرا پذيرش واقعيات نه تنها چيـزي از شـأن انـساني نمـي               
هـاي    د كـه بـه دنبـال آن، تجربـه         هايي را در پـيش روي آدمـي قـرار خواهـد دا              فرصت
فردوسـي، در داسـتان رسـتم و اسـفنديار، از اينكـه        . تـوان انـدوخت     سنگي را مـي     گران

هاي مربوط به شخصيت رستم را از زبان بهمـن بـشنود، او    خواهد واقعيت  اسفنديار نمي 
  :دهد را مورد نكوهش قرار مي

 سراي چو بهمن بيامد به پرده
 ارـد از او فرّخ اسفنديـبپرسي

 د بنشست پيش پدرـچو بشني
 همه ديده پيش پدر باز گفت

 ون رستم پيلتنـدو گفت چـب
  لـپي ن ژندهـر دارد تـدل شي

 ر به پايـي بود پيش پدر بـهم  
 كه پاسخ چه كرد آن يل نامدار

 در د دربهـچ بشنيده بـبگفت آن
 در نهفتـده انـان نيز ناديـهم

 ر انجمنـنديده بود كس به ه
  لـاي نيـ برآرد ز دريگانـنهن

شـنود،    وقتي اسفنديار اين سـخنان را در شـأن و شـكوه رسـتم از زبـان بهمـن مـي                    
  :گويد كند و مي آشوبد و در فرار از واقعيت، آشكارا بهمن را سرزنش مي ناخودآگاه برمي

 رفرازـز مردم سـت كـدو گفـب
 وگر كودكان را به كاري بزرگ

 اي ا ديدهـكشان را كج تو گردن
   رستم همي پيل جنگي كنيكه

 نزيبد كه با زن نشيند به راز  
 فرستي نباشد دلير و سترگ

 اي دهـاه بشنيـه آواز روبـك
 ن بشكنيـور انجمـدل نام

 )524: 1387فردوسي، (
مفاهيم مرتبط با دين و باور به حضرت حق و يزدان پاك در شـاهنامه بـسيار بـه                   . 7

گراست و پيوند او با مبـاني   ردورز و ديندرحقيقت فردوسي حكيمي خ   . خورد  چشم مي 
گرچه، همان گونه كه قبالً اشاره شد، مظاهر اديان قبـل از اسـالم              . دين ناگسستني است  

رسـد ديـن از منظـر فردوسـي           نيز در اين اثر شكوهمند آشكارا وجود دارد، به نظر مـي           
و نهـان   در نگـاه او دادار جهـان، خـالق آشـكار            . منحصر به زمان و مكان خاصي نيست      

است و آن هنگام كه بخشش يزدان پاك نصيب كسي گردد، آتش و آب نـزد او يكـسان     
است و هرآنچه در عالم متصور است، از خورشيد بلند آسمان گرفته تا خاك تيره، همـه         
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اند و از آن گريـز و گزيـري نيـست و در نهايـت اگـر                   در ساية عدل و داد حضرت حق      
معرفتي حاصل    ارد و سركشي نمايد، سردرگمي و بي      كسي سر از اطاعت و بندگي او برد       

  .او خواهد بود
  از آن دادگر كو جهان آفريد

  
چو بخشايش پاك يزدان بدو  

  
  ز خورشيد تابنده تا تيره خاك

  
  كسي كو ز فرمان يزدان بتافت

  

 دــان آفريــارا نهـا آشكـاب  
 )219: 1387فردوسي، (

ـش و آب يكسـم آتدان بدو  
  )215: 1387فردوسي، (

   يزدان پاكذر نيست از دادِـگ
  )261: 1387فردوسي، (

  خويشتن را نيافت سراسيمه شد

 )230: 1387فردوسي، (
شاهنامه از يك منظر تبلور مهر و دوستي اسـت و معيـار سـنجش آن، حـسب و                   . 8

نسب، يا به تعبير فردوسي، پيوستة خوني نيست، بلكه ميزان و شدت مهر و دوسـتي بـه    
هـا بـستگي      هـا و آسـاني      رش فرد به سود و زيان خود در مواجهة با سختي          چگونگي نگ 

شـمارد،    رغم اينكه عدم وابستگي خوني و نژادي را ماية ناامني مـي             فردوسي، علي . دارد
رنگ و بعضاً     داند كه پيوستة خوني و يا همان انسجام قومي را كم            طلبي را عاملي مي     جاه
  .كند تأثير مي بي

 بين دم پيشچه گويد در اين مر
 يـون نباشد كسـچو پيوستة خ

 رـخوني كه مه ز پيوستهـبود ني
  چو مهر كسي را بخواهي ستود

 چه داني تو اي كاردان اندر اين  
 يـن بسـودن ايمـد بر او بـنباي
 رـرددت چهـو تا بگـرّد ز تـبب
  ودـان آزمـه سود و زيـايد بـبب

 )159: 1387فردوسي، (
آزاري و    طلبـي، آزادگـي، بـي       نـامي، صـلح     ديگري از جمله نيك   البته مفاهيم مشترك    

توان در شاهنامه رصد نمود كه هركدام جلـوة تابنـاكي از هويـت                اخالق پسنديده را مي   
  .آيد ملي ـ فرهنگي نژاد ايراني به حساب مي

بـا دو   ، آن هـم    سترگ به زبان فارسـي     ةريزي شاهنام   فردوسي در پي   ةحركت آگاهان 
تـرين مفهـوم      و پرداختن به حساس    ناختي و توليد مفاهيم مشترك ملي     ش  رويكرد زيبايي 

ظـاهر فرادسـت، ناچـار شـدند          بـه   مردم، موجب شد مناديان فرهنگِ     ةمورد نياز و عالق   
  .هاي زبان فارسي را به رسميت بشناسند واقعيت
 بهينـه از كلمـات و       ةسادگي اشعار شاهنامه از يك سو و استفاد        و   رواني«،  هرحال به
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شـدن زبـان    مـĤب     بـي  گام بزرگي براي جلوگيري از عر      ،هاي فارسي از سويي ديگر     واژه
 بـا   بلنـد فردوسـي  ة حماسـ  ،بنـابراين . )39: 1384 گـودرزي، ( »آمـد  فارسي به حساب مي   

كنـد و از     را بر فرهنگ ايراني محدود مـي       بيگانه زبان   ة از يك سو سيطر    رويكرد دوگانه، 
 ورزيد كه كاربرد وسيع واژگان فارسـي سـره در           كيدأتوان بر اين نكته ت      مي ،سوي ديگر 

 تعميـق هويـت ملـي و        جهتدهد كه همه در       رسالت فرهنگي فردوسي را نشان مي      ،آن
 ة بايست پذيرفت كه شاهنامه عرص     ،لذا است؛    تحقق نوزايي فرهنگي   تكوين و ضرورت  

 س و أاي از يـ    اي است كه هويت ملي و ايرانـي در هالـه           درخشش زبان فارسي در دوره    
  و حتـي تـاريخِ     )يـسم ئزرتشتي و ميترا   (هايي مانند دين    و مقوله  شتسرخوردگي قرار دا  

فرهنگـي    بي هويتي و   بي بست آويز مناسبي براي رهايي از اين بن        دست ،ظاهر پرشكوه  به
هـم بـه دسـت        آن ، كه زبان در قالب يك منجي      بود و در اين هنگام      مدآ به حساب نمي  
ـ      «توان گفت    مي پس   .كرد ظهور   ،تواناي فردوسي   زبـان فارسـي را    ةشـاهنامه مايـه و پاي

 ايـن كتـاب     .پس فراموش شدنش و از ميان رفتنش محال بـود          چنان محكم كرد كه ازآن    
 و محمل مناسبي براي هويت )137: 1376 مينـوي، (» رود پايه و بنياد قومي ما به شمار مي   

  .فرهنگ ايراني و معرفي ايران فرهنگي به جهانيان خواهد بود
آاليـشي و پيراسـتگي       به جهـت بـي     ،رسد بار فرهنگي واژگان در شاهنامه      ه نظر مي  ب
درونـي سـوق   ي مل در آن به آرامش    أ به قدري فراگير و گسترده است كه انسان با ت          ،زبان

 تالقي و در نهايت تعامل زبان و هويت است كه هريك به             ة همين امر نقط   .شود داده مي 
 واژگان و دستور    ة چه از نگاه گنجين    ،شاهنامه« ا كه  چر ؛بخشد ديگري ارزش و اعتبار مي    

 ستبرترين ستون زبـان     ، آن ةزبان و چه از نگاه شيوايي بيان و چه از نگاه محتواي پرسوي            
  .)175: 1371 خالقي مطلق،( »فارسي است

زبان فردوسي درحقيقت همانند جويبار زاللي است كه گوهرهاي سره و فاخر زبـان        
  نه تنها خاستگاه سالمت وپايداري زبان فارسـي را بايـد  ،ت؛ لذافارسي در قعر آن پيداس   

 ةحتي كساني كه پس از او در عرصـ        كه  يم   آن هست  در شاهنامه سراغ گرفت، بلكه شاهد     
هاي فراواني را بـه ارث       نمونه نظير  بي ةاند، از اين گنجين    شعر و آفرينش زباني قدم نهاده     

دار   وام، از قـديم تـا جديـد       ،زبـان فارسـي   تمامـت   « توان گفـت    تا جايي كه مي    ؛اند برده
انـد كـه حتـي مقتـضيات و          ثير او بـوده   أچنان تحت تـ     مقلدان او آن   ة هم .فردوسي است 

 فرامـوش كـرده و كاربردهـاي خـاص عـصر      ، دانسته يـا نادانـسته   ،شرايط زمان خود را   
  .)434: 1383 حميديان،(» اند  به كار بردههايشان عيناً فردوسي را در داستا ن

به وجود آورد اين موج جديدي كه در احياي زبان فارسي  يل فردوسي براي ايجاد     دل
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 دانست كه هويت تاريخي و ملي و فرهنگي هر ملـت بـسته بـه تـاريخ و                   او مي «بود كه   
 به قدري اثربخش بود كه ؛ لذا، اين موج توفنده  )92: 1371مجتبايي،  (» زبان آن ملت است   

هاي   در تقابل با زبان وارداتي دميد، بلكه زمينه        ،ن فارسي اي در كالبد زبا    نه تنها روح تازه   
 و  وسعت بخشيدن به زبـان فارسـي      منظور    به ،پيروي و تتبع از آثار خود را براي ديگران        

 شايد دليل ارجمندي شاهنامه نيز از همـين امـر و يـا پيونـد                . فراهم آورد  آن،صيانت از   
ده خورد ناشـي شـ   يخ و دين به چشم مي     تار  زبان، اسطوره،  ميان  در اين اثر   معناداري كه 

  . برخوردار استاي  ويژهجايگاه در اين ميان نقش زبان در شاهنامه از ،اگرچهباشد؛ 
هاي فكري و هنـري شـاهنامه را بنيـان نهـاد كـه عـصر                 فردوسي در عصري شالوده   

هاي تيـره و تـوحش و         پايكوب هوس  ، بالندگي و معرفت   . وحشت بود   و حاكميت زور 
امـا بـا ظـاهري آراسـته رخ          ني بود كه فاقد هرگونه نوزايي فرهنگي بودند،       بربريت كسا 

هاي   به تعبير فردوسي در پشت مظاهر ديني، سودپرستي         متأسفانه  گروهي كه  ؛نمودند مي
 مبـارزه بـا آنـان       طبعاً .كردند جو مي و   خود را در زيان رساندن به ديگران جست        ةكودكان

  فرهنگي نيـاز داشـت  ةجانب ك عزم ملي و قيام همه به همين دليل جامعه به ي      ،دشوار بود 
  .ريزي شده بود تدريج پي ه سامانيان بةكه البته اساس آن در دور

همـه طمطـراق و       بـدون هـراس از آن      ،فردوسي با درك درست از اين واقعيت تلـخ        
تا جـايي  ؛   هويت ملي و ايراني قيام نمود      ةترين شناسنام   به خلق برجسته   ، فرهنگي ةهجم

 درحقيقت يك رنـسانس و      ،وان با اطمينان خاطر يادآور شد كه اين اثر ورجاوند         ت كه مي 
 ادوار تاريخ ادبيات اين ة نه تنها در عصر خود، بلكه بدون اغراق در هم          ،نوزايي فرهنگي 

 سياسـت و  ةويـژه در دو حـوز    بـه ، ادب و هنـر ةشود كه در عرص  سرزمين محسوب مي  
  .اتفاق افتاده استاست ـ نگ جوامع بشري هاي فره كه خود از زيرمجموعهـ اجتماع 

  و به حاشيه رانـده شـدنِ        شدن رنگ هاي مردي است كه از كم      شاهنامه اوج دلواپسي  
 زبان شاهنامه سند مباهـات قـوم      . ويژه زبان فارسي، نگران است      به ،بديل فرهنگي  مظاهر بي 

 در عـصر    ،انگـان  غوغاساالري و فخرفروشي بيگ    هاي فرهنگي در اوجِ    ايراني در برابر هجمه   
گرفت تا با تمـسك      كاره   تالش خود را ب    ة با تحمل رنج فراوان هم     وي. فردوسي است 

زند و كاخ بلنـدي از      بمظلوميت نژاد ايراني را فرياد       به زبان فارسي، عجم را زنده كند و       
 بايد ،بنابراين. هاي فرهنگ بيگانه مصون بماند از گزند باد و باران نظم و سخن برآورد تا    

تفاخر است و نمايانگر نبوغ نجيـب قـومي          غوغا و  شاهنامه كتاب ضد  « كه   كردراف  اعت
اسـالمي  ( »منشي رسـيده اسـت     است كه نودولتي را پشت سر نهاد و به پختگي و بزرگ           

  .منشي قوم ايراني است  و زبان فارسي، اوج نبوغ و پختگي و بزرگ)69: 1356 ندوشن،
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 و  ،رهنگي اين سـرزمين از يـك طـرف        هاي فكري و ف    شراف فردوسي بر سرچشمه   اِ
 موجـب شـد تـا       ،حر كـالم او از سـوي ديگـر        سِ  هنر و  ة سرشار در عرص   ةنبوغ و قريح  

 تحقيـر   ،شاهنامه شكل بگيرد و ايراني بتواند به هويت فرهنگي خـود بنـازد ودر مقابـل               
  . ازسوي بيگانگان به هيچ انگارد رافرهنگي

تواند   چرا كه هر ايراني اصيل مي      ؛است فخر و مباهات هر ايراني       ةكالم فردوسي ماي  
بـا  .  در شـاهنامه رصـد نمايـد       ،يت ملّ ةويژه در حوز    به ،هاي فرهنگ ناب خود را     شده گم

 زالل و شـفاف     ة اگر هويت و فرهنگ ايراني و يا ايـران فرهنگـي را در آينـ                اين، وجود
ن فارسـي   انـدازهاي زيبـايي از زبـا       شك به چشم    فردوسي به تماشا بنشينيم، بي     ةشاهنام

  .دارتر خواهد نمود  هويت را در ما ريشه نگاه،دست خواهيم يافت كه اين
 فراتر از اين    دباي اما    ماست،  و ايراني   هويت ملي  ةنام  فردوسي شجره  ةاگرچه شاهنام 

 صـيانت از هويـت      ة اقـوامي تعلـق دارد كـه در انديـش          ة اين اثر جاودان به هم     .انديشيد
شود  انديشان با غور در مفاهيم آن بارور مي         نيك ةهم چرا كه باور     ؛فرهنگي خود هستند  

 جهاني است كـه  ة اگر بگوييم كه شاهنامه تلخيصي از فرهنگ و انديش    به همين جهت  و  
  .ايم گزاف نپيموده ، راهي به استشده به خود گرفته صورت ايراني

ـ            ترين عرصة ظهور جلوه     شاهنامه گسترده  ود هاي فرهنگ ناب ايراني است كه در تار و پ
خورد، اما به نظر نگارنده، شكوهمندي اين حضور بيشتر آن هنگام خـود را                آن به چشم مي   

 كـشد   مي زيبايي به تصوير    دهد كه فردوسي در قالب نامة كسري به هرمزد آن را به             نشان مي 
  .زند فرهنگي را در شاهنامه، با صداي رسا، براي همة اهل عالم فرياد مي و برتري روح

 ارـري شهريـا كسـدم كجـشني
 رداد روزـه خـاه خجسته بـبه م

 دار باش انـتو بيدار باش و جه
 زاي و به يزدان گرايـبه دانش ف

 شكن ردي تو پيمانـادا كه گـمب
 وشـان مكـگناه ره بيـاف ه بادـب

 به هر كار فرمان مكن جز به داد
 رد دروغـردان به گِـان را مگـزب
 دار جـود گنـي بـدست رـر زيـوگ
 ي پيش دارـي دانشـه يكـشهمي

 رـان شهـانـازارگـان و بـزرگـب
 ژادـر با نـدارد هنـو نـي كـكس

 وارـرد استـه كـرمز يكي نامـبه ه  
 روزـف يال گيتـر و فـك اختـبه ني
 اشـآزار ب يـد و راد و بـردمنـخ

 ايـو را رهنمـان تـكه اويست ج
 شكن را كفن كه خاك است پيمان

 وشـار گـوي مسپـگ ارِ بدـبه گفت
 ادـو شـد روان تـه از داد باشـك

 چو خواهي كه تخت تو گيرد فروغ
 رج داـرن ج بيـو او را از آن گنـت

 ن خويش دارـون روان و تـورا چ
 رـد بهـه يابنـد كـايـاد بي دـهم
 م و بيش يادـز از كـني  ن زو بهـمك
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 گـاز جنـام را سـن ده مرد بيـم
 ويـويش جـه نهان دل خـهميش

 نــج كـدازة گنـه انـزينه بــه
 نـون ريختـاي خــزافه مفرمـگ

  

 جويي نيايد به چنگ ه چون بازـك
  ز به رويـن رادي و داد هرگـمك

  نـج كـرن يـج بـي گنـدل از بيش
 نــكر انگيختـگ را لشـر جنـوگ

 )1140: 1387فردوسي،  (
  

  گيري نتيجه
 ركن اساسي هويت ملي است و از سـوي      چهار ،تاريخ، اساطير و زبان    كه دين،  ازآنجايي

 سـعي   ــ  گيرد نويسي اوج مي    شاهنامه نهضتكه  ـ    ايرانيان در قرن چهارم و پنجم      ،ديگر
هويت ايراني خود را بازسازي نماينـد، بـا رويكـردي بـه              دارند تا با حفظ هويت ديني،     

 .ر هـستند  در پي استقالل خود از غيـ  ،افسانه و اساطير   حماسه، مفاهيمي از جمله تاريخ،   
  .سراغ گرفت شاهنامه صورت يكپارچه در توان به ها را مي بنابراين تمام اين مقوله

تـوان   اي كه هـم مـي       به گونه  ؛نمايد  متمايز رخ مي    كامالً ةدين در شاهنامه با دو چهر     
 از جمله آيين زروان، مهرپرستي، مانوي و دين ، از اديان ايران قبل از اسالم  را هايي نشانه

صـورت   يات بارزي از ديـن مبـين اسـالم را كـه بـه            ر آن رصد كرد و هم تجلّ      زرتشتي د 
ـ    ، گرچه ؛ ديد هزند بعين  آشكار و پنهان در ابيات آن موج مي        رف بـه ديـن و       پـرداختن صِ

  .آيد هاي فردوسي در شاهنامه به حساب نمي ها و مظاهر آن مركز ثقل انديشه جلوه
ملي در شـاهنامه حـضور دارد و ايـن          هاي ديگر هويت     تاريخ نيز همانند ساير مقوله    

 شاهنامه يك اثر تاريخي اسـت و مفـاهيمي از            چرا كه اساساً   ؛رسد امر طبيعي به نظر مي    
تـر جلـوه      ايـن بخـش را پررنـگ       ،جانبه بـه آن    و پرداختن همه   ها جمله اساطير و افسانه   

ه تـرين شـاهكار ادب فارسـي اسـت كـ            از اين منظر هم شاهنامه برجـسته       طبعاً. دهد مي
  .همراه دارد نوزايي فرهنگي را با خود به هويت ملي و

كـه در    شـود و ازآنجـايي     زبان به جهت اينكه از وجه فرهنگي هويت ملي ناشي مـي           
 جايگـاه   طبعـاً ،   سياسي تقـدم دارد    هاي فرهنگي بر امور صرفاً     لفهؤشاهنامه پرداختن به م   

 عمدتاً وط به آن اشاره شد،    طور مبس   همان گونه كه در متن به      ، فردوسي ةزبان در شاهنام  
  .كند  مقاومت ميمĤب شدن، زايي دارد و در برابر عربي نقش هويت

 زبان براي فردوسي همانند ابزار اثربخشي است تا از يـك طـرف بتوانـد                ،درحقيقت
با توسـل   ،   و از سوي ديگر     كند فرهنگي خود را حفظ و صيانت     ـ   اصالت و هويت ملي   
هـاي فكـري و فرهنگـي         در حـوزه   ،وچراي زبـان بيگانـه     چون  بي ةبه آن بتواند از سيطر    
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 .ترين هدف خود كه همان نوزايي فرهنگي است دست يابـد            و به مهم   نموده،جلوگيري  
هاي فرهنگي و هنري قوم  سنگي است كه ارزش   زبان شاهنامه تابلوي گران    ، ديگر بيانبه  

  .گذارد سار زبان فارسي به نمايش مي ايراني را در سايه
خـواهي،     به جهت پرداختن به مفـاهيمي از جملـه عـدالت           ت اينكه فردوسي  در نهاي 

دوسـتي و غيـرت       عبرت از روزگار، خردورزي، نشاط و شادي، دوسـتي و مهـر، وطـن             
 وجه فرهنگي هويت ملي     ، در شاهنامه  ايراني و پايبندي به آيين جنگ و نبرد و جز اينها،          

 ،ضي و ناپايـدار   رَ ع ،ي هويت ملي  زيرا وجه سياس  دهد؛     آن ترجيح مي    وجه سياسي  را بر 
 از بين زبان و اساطير كه هر دو ناشي از           ،ضمناً. است ذاتي و پايدار     آن،وجه فرهنگي   و  

 از  زيـرا زبـان   ؛  وجه فرهنگي هويت ملي است، نقش زبان در شاهنامه چشمگيرتر است          
كـه   و نقش ادبي برخوردار اسـت     شناسانه   هاي زيبايي   توانمندي  از در نهاد خود  يك سو   

 و در تثبيـت  ،دشـو خوبي كشف  اگر بهو دهد  ثير خود قرار ميأعواطف انسان را تحت ت 
اما . استاستمرار هويت ملي و به تبع آن در توسعه، تعميق و نشاط فرهنگي، اثرگذارتر               

اي اسـت كـه در    از طرف ديگر، بايستي بر اين نكته تأكيد ورزيد كه اساساً شـعر حادثـه        
 شاهنامهدر غير اين صورت، شعري شكل نخواهد پذيرفت و طبعاَ           افتد و     زبان اتفاق مي  

  .نيز از اين قاعده مستثنا نيست
 آفرينش شاهنامه را بايد در      ة در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت كه فلسف         ،بنابراين

 زيرا روح حاكم و جاري در فرهنگ مـا امـري ثابـت            كرد؛جو  و  وجه فرهنگي آن جست   
نـوع   ها، قالب ها، جلوه  مظاهر، ، اگرچه ؛دهاي آن تغييرناپذيرند   بنيا ،ديگر عبارت  و به  است

  .است در گذر زمان متفاوت ،نگاه و طرز تلقي از آن
 در پاسخ به پرسش دوم بايد اشاره كرد كه زبان در نزد فردوسي مقـدم بـر                  ،همچنين
شناسي مورد توجه   آفرينش ادبي و زيبايي  ةهم در حوز  ،   چون كاركرد زبان   ؛اساطير است 

 و آفرينش معنايي داراي     ،يي و حتي فراملّ    توليد مفاهيم مشترك ملّ    ةاست و هم در حوز    
 ضمناً، زبان ناشي از ذات و عرَض غيراعتبـاري روح ملـي اسـت كـه               .  است ژهاعتبار وي 

قابليـت تحليـل   آسـاني   د و بـه كنـ   ميراث فرهنگي را ماندگار مي،زايي داشته  هويت ةجنب
  .ستها و كاركردها د اين توانمنديكه اساطير فاق  درحالي؛دارد

 برخاسـته از زبـان       فرهنگيِ نوزاييِ نماي هويت ملي و     تمام ةپس شاهنامه را بايد آين    
  .ناب فارسي دانست
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