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 چکيده
شد تا هم ميزان تأثير  در این پژوهش نظریة ساختارگرای تکویني بوردیو به کار گرفته

ژکتيو و هم ميزان تأثير منش فردوسي به عنوان ميدان توليد ادبي قرن چهارم به عنوان اب

ترین حماسة ملي ایران سنجيده شود. پس از بررسي ميدان سوبژکتيو در سروده شدن مهم

وارة های اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و نمادین مؤثر در عادتمذکور و سنجش سرمایه

ادبي قرن چهارم که در فردوسي، این نتيجه به دست آمد که رابطة دیالکتيکي ميدان توليد 

گر، فردوسي را به سمت وارة کنشرابطه با ميدان سياست حکومت ساماني قرار دارد و عادت

های ملي ایران اقدام که وی به منظوم ساختن روایتهای مبتذل نکشانده، بلدفاع از آموزه

ردوسي تحت است. در این گفتار که به روش توصيفي ـ تحليلي فراهم آمد، استراتژی فکرده 

وارة جمعي موجود در زمان خود است که از ساختار سياسي سامانيان برآمده و تأثير عادت

وارة فردی او، تحت تأثير سرمایة نمادین  و سرمایة فرهنگي او و طبقة دهقان است و عادت

چنين به وی را واداشته است که به حفظ زبان فارسي و هویت ملي ایراني گرایش یابد. هم

، ابومنصور شاهنامة فردوسيت رسيد که پشتوانة سياسي و اقتصادی توليد اثر ادبي، اثبا

 .  اندراهان او بودهعبدالرزاق توسي و هم
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 مهمقد       

دوسي برای سرودن های فرو انگيزه پرداخته شاهنامهمنابعي گوناگون به بررسي      

گون و در برخي موارد بيش همواند. در این حوزه با نظریات کمرا سنجيده شاهنامه

گاه ها به زندگي فردوسي و حمایت دستشویم. در اکثر پژوهشرو ميمتناقضي روبه

است. در واقع گروهي از این نظریات برخوردی اشاره شده  شاهنامهسامانيان در سرودن 

دارند و تعداد اندکي نگاهي  شاهنامهگرایانه با اثر ادبي [ و عين1تيویسم ]کامالً ابژک

های عيني و دالیل گرا. در این مقاله در پي یافتن تأثير علت[ و ذهن9سوبژکتيویسم ]

ها نقش عوامل فردوسي هستيم. یا باید مانند ابژکتيویست شاهنامةذهني در سرودن 

ها این عوامل را به دالیل ذهني و ا مانند سوبژکتيویستبيروني و اجتماعي را مهم بدانيم ی

کار گرفته شده که بر  ای است که در این مقاله بهدروني تقليل دهيم. راه دیگر شيوه

اساس نظریة بوردیو است. وی دربارة توليد محصوالت فرهنگي به بررسي ميدان توليد 

پردازد. نگارندگان برای ان سوبژه ميوارة هنرمند به عنوادبي به عنوان ابژه و شناخت عادت

بررسي پرسش اصلي پژوهش که عبارت است از ميزان تأثير نقش اجتماع و ميدان 

وارة گوینده در قرن چهارم در برابر عادتشاهنامه فرهنگي توليد اثر ادبي در سرایش 

قيق به کارگيری چارچوبي دشناختي در حوزة ادبيات و بهای جامعهاند با نظریهکوشيده

جا که رابطة دیالکتيکي عين و ذهن یا رابطة ميان ساختارهای این مهم بپردازند. از آن

ر خواهد بود. بنابراین نظریة ـتجانبة موضوع دقيقعيني و ذهني برای سنجش همه

است. در نظریة بوردیو رابطة دیالکتيکي  کار گرفته شده[ به 9شناختي بوردیو ]جامعه

ترین اهميت را داراست. با استفاده از این واره بيش[ یا عادت5اس ][ و هبيت1ميدان ]

« ميدان»توان فضاهای اثرگذار را در توليد اثر ادبي سنجيد که با نام روش، هم مي

توان منش و سليقة عامل را در این زمينه بررسي کرد. در این شوند و هم ميشناخته مي

وارة فردوسي فردوسي در قرن چهارم و عادت شاهنامةمقاله ميدان توليد ادبي سرایش 

های زیر وارة ما را در پاسخ به پرسششود تا رابطة دیالکتيکي ميدان و عادتسنجيده مي

فردوسي چه بوده  شاهنامة( نقش ميدان ادبي در توليد 1رسان باشد: در پژوهش یاری

 شته است؟                                                                                      تأثيرگذا شاهنامه(  منش فردوسي چه ميزان در به وجود آمدن 9است؟ 

 شاهنامهشناختي هایي که به بررسي جامعهها و پژوهشکتاب پيشينة پژوهش:     

هایي که به این مهم ابـپرداخته باشند، بسيار نيست. اما در این ميان هستند کت

که از [ است که با آن6شير ]از ف.م. جوان حماسة دادیکي از این آثار مهم  اند.پرداخته



  109 وارة  فردوسيو عادت شاهنامهتحليل بوردیویي ميدان توليد ادبي 
 

 

شناسانه نيز ننهاده، اما ای خاص استفاده نکرده و حتا بر اثر خود نام پژوهش جامعهنظریه

 شير انتقادی و تحليلي است.گشا است. نگاه جوانشناختي راهنظریاتش در باب نگاه جامعه

ست نظریة مورد استفاده در این پژوهش اشتراک دارد، اما به بررسي کتاب دیگر که با کارب

[ 1]روایت نابودی ناب پردازد از شهرام پرستش است با عنوان ادبيات در دوران معاصر مي

در ميدان ادبي ایران پرداخته  بوف کورکه نویسنده در این پژوهش به تحليل بوردیویي 

اجتماعي بوردیو به نحوة تکوین ميدان توليد  هایاست. پرستش در چارچوب نظریة ميدان

پردازد. نویسنده در این کتاب به صورت کاربردی و بندی آن ميادبي در ایران و صورت

شناسي کندوکاوی در جامعهدر کتاب  است.مفيدی به توضيح نظریة بوردیو پرداخته 
شناسي جامعه[ نویسنده بعد از توضيحات مفيد در مورد 8از فرهنگ ارشاد ] ادبيات

[ در نُه فصل، به بررسي داستان 2ادبيات و شرح کافي ساختارگرایي تکویني گلدمن ]

گيرد است. وی نتيجه ميرستم و اسفندیار در چارچوب ساختارگرایي تکویني اقدام کرده 

اندیشد و عمل شناسانه ميشناختي نيز هست و فردوسي جامعهمتني جامعه شاهنامهکه 

 داند.شناختي ميرا کنشي جامعه شاهنامهیش کند. وی سرامي

ون کهن فارسي ـرای سنجش متـهایي از نویسندگان ایراني وجود دارد که بابـکت     

شناسي در جامعهتوان به اند. در این ميان ميشناختي را در پيش گرفتهکاری جامعهراه
های اجتماعي فردوسي، ه[ اشاره کرد. در بخش اندیش10اهلل ستوده ]هدایت ادبيات فارسي

رو هستيم. اثر دیگر در این زمينه، روبه شاهنامهدر واقع با بررسي مفاهيم اجتماعي در 

[ است. روی جلد کتاب نوشته شده 11اکبر ترابي ]از علي شناسي ادبيات فارسيجامعه

در فصل نخست نویسنده به مباحث اجتماعي در «. شناسيادبيات از دیدگاه جامعه»است 

پرداخته  شاهنامهفردوسي پرداخته و در این کتاب هم نویسنده به اجتماعيات در  اهنامةش

[ نویسنده در بخش 19از فریدون وحيدا ] شناسي در ادبيات فارسيکتاب جامعه است. در

شناسي در شناسي ادبيات در دو فصل و در بخش دوم به جامعهاول به کليات جامعه

است. وی به توضيح ادوار تاریخي ـ ادبي زبان فارسي اخته ادبيات فارسي در یک فصل پرد

و از  سرایي پرداخته استپردازد. در بخشي جداگانه به حماسهو اوضاع اجتماعي مي

نویسد. در واقع این کتاب نوعي دیگر از تاریخ ادبيات با تأکيد بر موضوعات فردوسي مي

، محمد پارسانسب سي ادبيات فارسيشناجامعهاجتماعي آثار ادبي ایران است. در کتاب 

شناختي دارد بر شناسي ادبيات، مروری جامعه[ بعد از تعریف ادبيات و تعریف جامعه19]

شناسي ادبيات حماسي و و به طور جداگانه به جامعه 51ادبيات فارسي از آغاز تا سال 

 ست.افردوسي پرداخته، ولي او نيز از حد اجتماعيات در ادبيات فراتر نرفته 
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ای( با تحليل انهـخاین پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي )کتاب روش پژوهش:     

پژوهان در چارچوب نظریة بوردیو در راستای عنوان مقاله شاهنامههای موجود از متن

 .فراهم آمده است

های رفتي از خوانش[ در بررسي اثر ادبي برون11کرد بوردیو ]مباني پژوهش: روی     

چنين به دیالکتيک موقعيت نویسنده و [ است و هم16[ و دروني ]15بيروني ] دوگانة

علت انتخاب نظریة بوردیو در این  پردازد.های مطرح شده در متن ادبي ميگيریموضع

های تجربي توان اندیشة نظری را به سالح دادهجاست که در نظریة وی ميپژوهش از آن

ده کرد. در واقع این چارچوب نظری، نوعي کاربرد  مجهز و از آن برای نقد نظری استفا

پردازاني که در هـال کار ميداني است که عليه نظریـ[  و در عين ح11گرایي ]اثبات

نظریة (. بوردیو در 1: 1982ویتز، بونکنند قد علم کرده است )خانه خود را حبس ميکتاب
دیگر هم کاربرد دارد و  کند که الگوی نظریَش برای دنيای اجتماعيتأکيد مي کنش

گرایي متوسل نشده به واقعيت تاریخي وفادارتر است و عایدی اش که به بومينظریه

گرایي گرایي و ذهن(. وی با در نظر گرفتن عين98ـ 91: 1929بوردیو،تر دارد )علميي بيش

بوردیو  .(95: 1982ویتز،بونریزد )را پي مي 9گرایا برساخت 1کرد ساختارگرایي تکوینيروی

های گوناگون ساختارگرایي تکویني یا ساختارگرایي انتقادی را تحليل ساختارهای ميدان

(. در 99همان: داند )راه تحليل چگونگي تکوین ساختارهای ذهني افراد زنده ميبه هم

شود مولدان آثار فرهنگي فراموش شوند. حوزة توليدات فرهنگي توجه به کارکرد باعث مي

چه در ضمن یک توليد فرهنگي صورت گرفته هر عامل را باید در شبکة از آنبرای آگاهي 

که مانند ه جای اینـروابطي که با سایر اجزا دارد بررسي کرد. به عبارت دیگر ب

ها این ها وقایع هنری ـ فرهنگي را از درون تحليل کنيم یا مانند مارکسيستفرماليست

کنيم که همانا سبت دهيم راه سومي را انتخاب ميوقایع و آثار را به وقایعي در بيرون ن

ها در فضای اجتماعي و فضای فرهنگي گاهها و خاستعبارت است از ایجاد تناظر موقعيت

(. از نظر بوردیو طبقات فقط بر اساس توزیع سرمایه 29: 1929بوردیو، ـ هنری و تحليل آن )

قشي فعال در جامعه داشته باشند. گيرند و در واقعيت وجود ندارند که بتوانند نشکل مي

های برد. فضای اجتماعي را سرمایهوی مفهوم فضا یا ميدان را به جای طبقات به کار مي

ها، ساختار فضای اجتماعي را تعيين هـوزیع این سرمایـسازند و چگونگي تمختلف مي

 
1.  Structuralisme genetique 
9.  constructiviste 
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عنا که بين کند. به این مبندی عمل ميکند. بوردیو با الگوی مورد نظرش برای طبقهمي

کنندگان آن های اشغالوارههای اشغال شده در فضای اجتماعي و عادتفضای موقعيت

کند ها مطابقت ایجاد ميگيریها )سليقة عامالن( و تطابق این دو با فضای موضعموقعيت

شان از گيرند که افزون بر شرایط زندگيگونه طبقات در فضای اجتماعي شکل ميو این

های سياسي و غيره دارای هویت واحد فرهنگي، رفتارهای مصرفي، ایده نظر رفتارهای

گيری افراد و مؤسسات اعم از سبکي، سياسي، اخالقي و (. موضع50-12همان: هستند )

کنند و افراد و گاهي است که در توزیع سرمایة نمادین اشغال ميغيره وابسته به جای

ها( به حفظ یا دگرگوني توزیع سرمایه و ذوق هاشان )سالیقوارهمؤسسات با توجه با عادت

مند یا هنرمند اثر خود را بر اساس دیگر نویسنده، دانشبيان شوند. به سوق داده مي

است، ها برای او رقم زده وارهچنين درک و دریافتش که عادتامکانات موجودش و هم

ای از نيروها ین فضا حوزهکند که اکند. هر مؤلف موقعيتي را در فضا اشغال ميتدوین مي

همان: کند )و منازعات مربوط به حفظ یا دگرگوني فاصلة خود با دیگر مولفان را تأیيد مي

25-26  .) 

دهد. گرایي شکل ميگرایي و ذهنبوردیو نظریة خود را بر اساس تضاد ميان عين     

امل را نادیده ساختارهای عيني را به علت نادیده گرفتن فرایند ساخت اجتماعي که ع

گرا که متمرکز بر عامليت چنان که به نظریات ذهندهد. همگيرند، مورد انتقاد قرار ميمي

کند. او به رابطة دیالکتيکي ميان عينيت و ذهنيت توجه به ساختار ایراد وارد مياست و بي

یي را در گرا(. بوردیو مفهوم ذهن91: 1982ویتز،)بون سنجدکرد را ميکند و عملتوجه مي

گرایي را در مفهوم واره ـ  و مفهوم عين[ ـ عادت18ساختارهای ذهني یا شناختي مردم ]

واره ساختارهای اجتماعي دهد. عادت[ که بيرون از ذهن وجود دارد، نشان مي12ميدان ]

است و با توجه به تقسيماتي از قبيل سن، جنس و طبقات اجتماعي  است که دروني شده

ی واره داریم. بنابراین ساختارهاجا که انواع مختلفي از عادت. اما از آنکندتغيير مي

واره روبرو شود. با دو نوع عادتگران تحميل نميسان بر همة کنشاجتماعي به طور یک

وارة وارة ظاهر شده در فرد. عادتهای موجود در هر زمان و عادتوارههستيم: عادت

وارة هر فرد در خالل آید و عادتخ جمعي پدید ميموجود در هر زمان در خالل تاری

کنند و واره را خلق ميگيرد. افراد از طریق کنش، عادتجریان زندگي فردی شکل مي

ها را به اندیشيدن وا مي دارد و از دهد آنواره با اصولي که برای انتخاب به مردم ميعادت

نيست. ميدان نيز شامل روابطي  واره آگاهانهزنند. عادتاین طریق دست به گزینش مي

است که جدا از آگاهي و ارادة فردی بين مناصب عيني درون شبکه برقرار است. در این 
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ها بازارهای گوناگوني با توجه به سرمایة به کار گرفته در آن )اقتصادی، فرهنگي، ميدان

اراست. ترین اهميت را دآید. ميدان قدرت )سياست( بيشاجتماعي، نمادین( پدید مي

توانند سرنوشت ای که دارند ميعامالن مناصب اجتماعي با توجه به مقدار و ارزش سرمایه

ها عبارتند از: سرمایة اقتصادی خود را عالوه بر سرنوشت دیگران کنترل کنند. سرمایه

گر(، سرمایة گر(، سرمایة فرهنگي )اقسام گوناگون دانش کنش)منابع اقتصادی کنش

گر(. گر( و سرمایة نمادین )ميزان شرافت و وجهة کنشاجتماعي کنشاجتماعي )روابط 

گران قدری آزادی دارند تا بتوانند استراتژی به کار بگيرند. بنابراین در نظریة بوردیو کنش

واره و ساختار آن منصبِ به خصوص در ميدان بستگي دارد. ها به عادتاین استراتژی

دهد و به هایي از فرهنگ شکل ميبرای انتخاب جنبه وارة  افراد، ترجيحات مردم راعادت

بخشد. به بيان ساده رابطة دیالکتيکي صورت ناآگاهانه به طبقات اجتماعي وحدت مي

(. بوردیو بر این 995-902: 1982ریتزر،ترین اهميت و معنا را دارد )واره بيشميدان و عادت

از خصوصيات عيني مؤلف را  ای امکان شناخت برخينامهباور است که عناصر زندگي

پردازان مارکسيسم جایي که بوردیو را از نظریه(. از آن16:  1982،ویتزبونکنند )فراهم مي

شمار  شناسند، بنابراین از نقش اقتصاد به عنوان زیربنا در توليد اثر ادبي که روبنا بهمي

قيم ميدان ادبي را تحت آید، نباید غافل شویم. وی معتقد است که اقتصاد به طور مستمي

های آثار ادبي شود و به توليدکنندهدهد. وجود بازار باعث توسعة اثر ادبي ميتأثير قرار مي

دهد. ميدان اقتصادی است که نوع توليد اثر ادبي را که از نوع محدود باشد اجازة رشد مي

ة پژوهشي بوردیو، (. در برنامBourdieu,1983: 333, 335کند )یا از نوع گسترده آشکار مي

شوند و دو بعد ابزارهای نظری مهم عبارتند از منش و ميدان که در رابطه با هم تعریف مي

بنابراین در این پژوهش به بررسي ميدان  [90دهند. ]از یک واقعيت اجتماعي را نشان مي

ش پردازیم، زیرا این دو عامل در نهایت به کنتوليد ادبي قرن چهارم و منش فردوسي مي

جا که ميدان توليد ادبي مانند نتيجة آن است. از آن شاهنامهمنجر شده و محصول ادبي 

ها با ميدان سياست در ارتباط است. بنابراین ضمن پرداختن به ميدان توليد دیگر ميدان

  شود.ادبي این قرن، به ميدان سياسي این دوران نيز اشاره مي

 بحث و بررسي     

 ادبي قرن چهارم ميدان توليد -1      

ا ـان بـانيـرو نيستيم. سامدر ایران قرن چهارم با ساختار سياسي متمرکز روبه     

کنند جنگند و با حکومت آل بویه در ری صلح و توافق ميهای سيستان پياپي ميحکومت
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شوند. در این دوران، سامانيان قدرت مسلط در ایران گزار سامانيان ميو آل بویه خراج

که  ترجمة تفسير طبری. در این دوران مليت ایراني و زبان فارسي تثبيت شد و هستند

چنين ایرانيان در این دوران به نژاد و مليت ایراني است صورت گرفت. هم قرآنترجمة 

( در مرکز دولت ساماني، خراسان را که در مرکز دولت 16: 1988کردند. هروی  )افتخار مي

داند که به همين ترتيب این نقطه نسبت به خالفت اعراب ميساماني قرار دارد، دورترین 

یابد. خالقي ترین فاصله را از فرهنگ عرب ميدوران از نظر ساختار فکری و فرهنگي بيش

داند که را سبب تثبيت مليت ایراني و زبان دری مي شاهنامه( سرایش 198: 1929مطلق )

( علت 958: 1911رو شد. صفا )دری روبهدر نتيجة آن زبان عربي در شرق با مقاومت زبان 

 کليله و دمنةای مانند یا ترجمه شاهنامههایي مانند صدور فرمان برای سرودن منظومه

گيری داند. وی علت دیگر را پيمقفع را توجه خاص سامانيان به نثر و نظم پارسي ميابن

شند دربارشان همان مقام کوکه سامانيان ميداند و ایناندیشة استقالل ادبي ایرانيان مي

بارگاه خلفای عباسي در بغداد را پيدا کند. در دوران سامانيان با آزادی افکار فِرَق مختلف 

ودیم و بر همين اساس ـرو بهـرانيان روبـو عدم تعصب امرا و حفظ سياست ملي ای

 (. 918: 1911صفا، ریزی شد )های ملي در این دوران پایهداستان

ه از ـدهند کگرای شعوبيه را تشکيل ميرن دوم نهضت مليـاز اواخر قایرانيان      

شود و به این ترتيب با خودبرتربيني قوم عرب های مهم این دوران شناخته ميجریان

نویسند ( دربارة شعوبيه مي190: 1929( و خالقي مطلق )112: 1981کنند. بهار )مبارزه مي

فرادی ترک، سوری، قبطي و نبطي در برابر که از آغاز خالفت عباسي ایرانيان و ا

واکنش نشان دادند و خود را شعوبيه ناميدند که  قرآننژادپرستي عرب با استناد به 

در  5و  1اوج نهضت شعوبيه بود و در سدة  9و  9رفت. سدة نهضتي ایراني به شمار مي

به وجود آمدن عباس از تأثيرات شعوبيه در دوران بني چارچوب زبان فارسي ادامه یافت

های در خراسان و احياء زبان فارسي بود. با پيدایش حيات فرهنگي در سرزمين شاهنامه

شرقي ایران، بزرگان ایراني به شعوبيه گرویدند، زیرا بغداد به علت دوری از خراسان شمال 

 [ 91ها جلوگيری کند. ]توانست از استقالل آنالنهر و خوارزم نميو ماوراء

رو هستيم. در آغاز سرایي روبهترین دورة حماسهين در قرن چهارم با مهمچنهم     

مسعودی مروزی و در اواسط این دوره دقيقي و در اواخر آن فردوسي سه اثر حماسي خود 

[ حماسة ملي ایران از روزگار پيش از مهاجرت آریاها به ایران، از 99را پدید آوردند. ]

های حماسي در اواخر عهد و تکامل یافت و داستاناواسط قرن پنجم ميالدی آغاز شد 

در  نامهخدایهای حماسي ایران به سابقة داستان ساسانيان به حد اعالی کمال رسيد.
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گردد. عهد خسرو انوشيروان و آخرین آن کمي پس از به تخت نشستن یزگرد سوم برمي

رگردانده شد که از های تاریخي ایراني به تازی بدر نيمة اول سدة هشتم ميالدی کتاب

 (.990: 1981؛ ریپکا،98،11: 1962صفا،نخستين مراحل بيداری احساسات ملي ایرانيان بود )

مراکز ادبي ایران در قرن چهارم عبارت است از بخارا، سيستان، غزنين، گرگان، چغانيان، 

به  نيشابور، ری و سمرقند. در مراکز غربي ایران تا اوایل قرن پنجم شعر و نثر فارسي 

علت عدم رواج فارسي دری در آن مناطق و رقابت آل بویه و سامانيان، رونق نداشت. در 

وارد بغداد شدند و خليفة  991بویه بنا شد. آل بویه در در غرب ایران سلسلة آل 999

گذاری شد که  بخشي حکومت غزنویان پایه 951مطيع خود را بر سر کار گماشتند. در

های کوچک های دیگر آن ميان خاندانن را اشغال کردند و بخشوسيع از سرزمين سامانيا

(. 19-19: 1980شير،جوانفئودالي از ری تا بخارا و خوارزم و از گرگان تا غزنين تقسيم شد )

در این دوران یک تمایز اساسي بين حکومت خاور ایران، سامانيان، و حکومت باختر ایران، 

کردند و به نيان ایرانيان به نثر عربي نویسندگي ميشد. در قلمرو ساماآل بویه، دیده مي

که خليفه را به زیر های ایراني آل بویه با آنسرودند. اما شيعهعربي و فارسي شعر مي

چنان تحت تأثير بغداد و عربيت قرار سلطة خود درآورده بودند، از لحاظ فرهنگي آن

 ی قابل ذکر در دست نيست. داشتند که در باخترِ ایران از ادبيات فارسي دری اثر

های کرد، از ویژگيکه محيط شعر فارسي از حدود مشرق ایران تجاوز نميبا وجود آن     

که در این دوره فصاحت، مطبوع عمدة شعر این دوره فزوني تعداد شاعران بود. دیگر آن

. اشعار های برجسته بودها از ویژگيچنين توجة آیندگان به آنبودن کالم، سادگي و هم

ها، های معشوق، جشنهای جنگ، مجالس و محافل سالطين، زیبایيبه توصيف ميدان

بيني و آشنایي شاعران با محيط پرداخت. به علت واقعمناظر طبيعي و پهلوانان مي

توان وضع زندگي شعرا و اوضاع اجتماعي و احوال دربارها و خارجي از شعر این دوره مي

(. اولين شاعری که از عهدة 966ـ952: 1911صفا،را برداشت کرد )جریانات نظامي و سياسي 

رخي ـف وانـدیغزالت را در ـترین تود. مطبوعـرآمد، دقيقي بـسرودن تغزالت شيرین ب

بينيم. در این دوران شاعران بزرگ درباری به مدح سالطين مشغول بودند. شاعر مي

را نيز صالت ـل، امـبگوید. در مقاب موظف بود پادشاه را در اعياد و فتوحات و غيره مدح

سرایي در عهد سامانيان توسط رودکي و [  مدیحه99دادند. ]سابقه به شاعران ميبي

دقيقي و در دربار محمود و مسعود به وسيلة عنصری، فرخي و منوچهری به حد کمال 

شده رسيد. مدایح شاعران دربار محمود معمواًل از مدح گذشته و به شعر حماسي نزدیک 
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بود، زیرا ممدوح این اشعار مدحي قهرمان عصر خود در کشورگيری بود. از موضوعات 

اصلي که در این دوران رواج یافت حکمت و وعظ بود. آوردن نصيحت از قرن چهارم در 

های اندرز کسایي مروزی. شاعران این دوران زندگاني شعر فارسي معمول شد. مانند قطعه

خوریم که رميـه قطعات یا تشبيهاتي بـدر اشعار این دوره ب راینـمرف ه داشتند و بناب

حس [ 91سرایي هم معمول بود. ]هاست. داستانهای آنگذرانيدهندة خوشنشان

های دورة سيرالملوکهای عهد ساساني و نامهخدایمفاخره ایرانيان را برانگيخت که از 

 پدید آورند. فرامرزنامهو  نامهشاسپگریا  شاهنامههایي با نام اسالمي تقليد کنند و کتاب

البته در دوران سامانيان شاعران ایراني با مضامين دیني سر سازگاری ندارند، شاعران 

شود. در این دوران با حجم دوزبانه هستند و ترجمه از فارسي به عربي و وارونه انجام مي

ای از یافته. شکل(910-902: 1981ریپکا،؛ 25-21: 1962صفا،رویيم )زیاد حماسة پهلواني روبه

دوست در بودند، وجود داشت که عناصر عرب قرآنيهای منابع ایراني که برگرفته از قصه

خواندند. تاریخ ایران مي« فایدةهای بيافسانه»ها را های خود برای عامة مردم، آنموعظه

سواد ميان مردم بيدوست، انتقال تاریخ از طریق آثار حماسي بود که در راه ایرانيان ميهن

سرایي شاهنامهبودند افرادی که با  5و  1یافت. از ميان ادیبان قرن هم گسترش مي

بود که [ و معز ی نگران 95دانست ]را دروغ مي شاهنامهمخالف بودند. فرخي سراسر 

[ 96ته است در آخرت مجازات شود ]فردوسي به گناهِ مطالب غيرحقيقيي که گف

منداني مانند (. در دربار بخارا خانوادة جيهانيان و بلعميان و دانش86و  85: 1920شهبازی،)

شان ضميمة فکر سامانيان شد. در دربار ساماني، مصعبي بودند که اندیشه ابوطيب

از  نامهگرشاسپو  شاهنامهشدند. ابوالمؤید بلخي صاحب نثرنویسان هم تشویق مي

منظوم مسعودی  شاهنامةدیگر در دربار ساماني نثرنویسان دربار ساماني بود. از آثار منثور 

ابومنصوری به دست ما رسيده است  شاهنامة، مقدمة 915مروزی بود. از این دوران، 

النهر و خراسان نسبت به امرای ساماني و شاهان مشرق در ماوراء(. 126-121: 1981بهار،)

ن دوران امرای بسياری زبان، رعایت کمال احترام را داشتند. حتا در ایگویندگان پارسي

اند المعالي قابوس، ابوالفضل بلعمي و ... ـ داریم که خود شاعر یا نویسنده بودهمانند شمس

های ادبي (. زبان فارسي قرن چهارم و اوایل قرن پنجم نسبت به دوره951-956: 1911صفا، )

دستوری زبان  تر تحت نفوذ قوانينتری دارد و نویسندگان کمبعدی، تعداد لغات عربي کم

 عربي بودند. 

ها، در توس شخصيتي مهم بود و پسر او، ابومنصور عبدالرزاق، از خاندان کَنارنگي    

های باال رسيد. توس شهری شافعي بود، اما تفکر شيعي و محمد، در دوران ساماني به مقام
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خراسان  ب بود.انتقال امامت از راه وراثت که مانند دوران شاهان قدیم بود، برای آنان جذا

از زمان ابومسلم اهميت سياسي، مذهبي و ملي پيدا کرده بود و توس در زمان ابومنصور 

شاهنامة محمدبن عبدالرزاق اهميت یافت. اهميت توس به علت ترجمه و تأليف 
بود. در واقع ابومنصور جنبشي سياسي بر اساس  زبان ملي را رقم زد  ابومنصوری

ای بود (. توس از شهرهای کهن بود و ناحيه116: 1920مطلق،؛ خالقي15: 1920شهبازی،)

وابسته به نيشابور و تابع بخارا. در بخارا زبان فارسي در کنار فرهنگ ملي رشد کرد. 

ای برای خود درست کرد و نسبش را به گودرز، قهرمان دربار ابومنصور عبدالرزاق تبارنامه

دار کل خراسان رسيد، اما منصور در ام فرمانابومنصور به مق 915کيانيان، رساند. در سال 

راه برادرش عليه سامانيان به شورشيان برای بازپس گرفتن امارت خراسان هم 916سال 

توس پيوستند. منصور اسير شد و به بخارا فرستاده شد و مخفيانه کشته شد 

[ در 98] منثور بود شاهنامةآوری ابومنصور که باني جمع [91(. ]16ـ15: 1920شهبازی،)

آوری آن را داد و در این زمان فردوسي شانزده هفده ساله بود. دستور جمع 916سال 

درست زماني بود که تعصبات نژادپرستي تازیان باعث نفرت ایرانيان شده بود. موالي در 

هایي در خواری ایرانيان ایستادند. حدیثهای بعد از تازیان ميصف نماز باید در ردیف

های تشيع تمایل یافتند. . بنابراین مردم توس و شهرهای نزدیک، به فرقهکردندجعل مي

ها داشت. اميدساالر عبدالرزاق، حامي فردوسي، نيز خود  شيعه بود و روابطي با دیلمي

خراسان را غارت کرد.  950نویسد که ابومنصور بر اساس دستور البتگين در سالمي

طلبي و ابقای نام خود و خاندانش او ده و برای جاهدوستي نبوبنابراین قصد ابومنصور ایران

کند دوست باشد خراسان را غارت نميرا به چنين فرماني واداشت، زیرا کسي که ایران

  دوستانه و فرهنگي ندانست.توان فاقد اهداف ایران(. اما او را نمي928ـ926: 1929اميدساالر،)

 وارة فردوسيعادت-9      

وارة سنجيم تا بر این اساس به عادتگر را ميهای گوناگون کنشرمایهدر این بخش س     

 فردی او پي ببریم.

  [92]سرمایة اقتصادی  -9-1      

است که امالک بسيار داشتند و ( دربارة فردوسي نوشته 18: 1989نظامي عروضي )     

ن بود به جز نيز منعکس است. شاعر که از طبقة اشرافِ دهقا شاهنامههمين مسأله در 

که او یک امالک ده باژ، خانه و باغي هم در شهر توس داشت و این تأیيدی است بر این

(. در ایران قرن چهارم هنوز مناسبات فئودالي و 115: 1920مطلق،خالقيکشاورز ساده نبود )
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های کشاورزی از طریق اقطاع به امرای [ وجود داشت و زمين90های دهقاني ]مالکيت

چندین  شاهنامهجایي که فردوسي در (. از آن90-98: 1980شير،جوانشد )ذار ميمحلي واگ

یابيم که دارایي خود را در راه سرودن [ درمي91دستي خود اشاره کرده ]بار به تنگ

از حمایت  965یعني سال شاهنامهاز دست داده بود. شاعر در ابتدای سرودن  شاهنامه

[ از این زمان 99شود. ]با قتل او از این حمایت محروم ميمالي ابومنصور برخوردار بود. اما 

های به جای ابياتي مبني بر رفاه مادی و آسودگي خيال شاعر با گله شاهنامهبه بعد در 

رو هستيم. فردوسي برای دستي و نگراني و مصيبت مرگ فرزند روبهشاعر از پيری و تنگ

ای دریافت نکرده بود. ستاده بود هم صلهکه جداگانه به غزنه فر شاهنامههایي از داستان

شاعر از بزرگان گله دارد که جز احسنت چيزی از آنان به او نرسيده  شاهنامه،در پایان 

برای بزرگان توس مُزدی از ِقبَلِ کار  شاهنامه[ و فقط علي دیلم و بودُلَف از راه کتابت 99]

کند و او را از ماليات معاف ایت ميبردند. در این ميان ُحيَي  قُتيبه شاعر را حمشاعر مي

را که در  شاهنامه[  فردوسي نخستين نسخة 91نامد. ]مي« آزاده»سازد و شاعر او را مي

تر از نسخة حاضر به پایان رساند، آن را به نام کسي نکرده بود. این نسخه کوتاه 981سال 

د را به آن افزود و به بود. بعد از این تاریخ فردوسي به تکميل اثر پرداخت و مدح محمو

را مصون دارد. ولي  شاهنامهدستي رهایي یابد و هم کرد تا هم از تنگشاه غزنين تقدیم 

 مورد توجه و حمایت مالي پادشاه غزنوی، محمود، قرار نگرفت. 

چه شاپور شهبازی داند. اما برخالف آن( وی را پسر اربابي مرف ه مي51: 1920شهبازی )     

(  وی را 99-91: 1980شير )مند فردوسي اظهار داشته، جوانخانوادگي ثروت دربارة طبقة

از قشر پایين دهقانان دانسته که در طول زندگيش ورشکست هم شد. وی دليل آن را 

کند. ه ثروتي بسيار ندارد یاد ميـکاست و از این امهـاهنـشاز ـداند که در آغابياتي مي

های فردوسي از فقر به علت شود. شکایتدچار ميچنين در پيری به سختي بسيار هم

آید فردوسي روحية [ به نظر مي95های بزرگ بر او خراج بسته بودند. ]خراج بود و فئودال

که دهقان بود، جایيانعکاس داده است. از آن شاهنامهقشر دهقانِ در حال اضمحالل را در 

هایي مانند ي در زندگي به سرگرميزادگان ایرانزیست. مانند نجيبشصت سال در رفاه مي

مندان ها، جشن، گوش دادن به موسيقي و آواز و شرکت در مجالس دانشسوارکاری، بازی

 [96گرفت. ]پرداخت و مراسم ساساني را جشن ميمي

سرمایة اقتصادی شاعر را در پرداختن به موضوع اسطوره و ادب حماسي و کسب      

از  ده است. با توجه به این سرمایه، شاعر به نوعي ویژههای علمي یاری رسانمندیتوان
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مندی شاعران درباری این دوران، او را سليقه کشيده شده است که با سليقه و توان

 متفاوت و متمایز ساخته است. 

 [91]سرمایة اجتماعي  9-9      

بوالحارث ارسالن، آید این است که او با اميرافردوسي برمي و زندگي شاهنامهچه از آن     

شَهری مهربانش، ابومنصور بن منصور یا پدرش منصوربن عبدالملک، هَم  اميرنصر، نوح 

عبدالرزاق، محمود غزنوی و وزیرش اسفرایني در ارتباط بود و با افراد مذهبي در ارتباط 

یا امرای نبود. در واقع ارتباطات اجتماعي او با اميراني بود که یا از حاکمان سامانيان بودند 

سَرِ فردوسي نيز از چنين گویا هَم  طبقة فردوسي بود. همغزنوی. در این ميان ابومنصور هم

حاکم توس بود  190[ امير ابوالحارث ارسالن  که تا سال 98طبقة دهقانان بوده است. ]

عالقه داشت فردوسي با دربار در ارتباط باشد. امير نصر، برادر محمود، نيز از حاميان او 

(. فردوسي 52: 1920شهبازی،ود. فردوسي درباری نبود و معاشرتي با روحانيان هم نداشت )ب

عبدالملک را در نظر  بن منصور یا پدرش منصور بن [ نوح92« ]شاه جهان»از کاربرد نام 

را به فرمان او آغاز کرده بود و قصد فردوسي از رفتن به  شاهنامهداشته که دقيقي نظم 

ابومنصوری را که  شاهنامةای از رمان ادامة کار به نام او بوده و نسخهبخارا، دریافت ف

دفتر »شهری مهرباني خانة دربار ساماني بوده است، دریافت کند. هممتعلق به کتاب

ذارد. شاعر در ابتدا از ـگار شاعر ميـ[ را در اختي10« ]نامورنامة شهریار»یا « پهلوی

شود. اما با قتل او، فردوسي از این حمایت محروم مي باني مالي ابومنصور برخوردارپشتي

جا که محمود به عنوان حامي پایدار شعرا (. از آن191-190: 1920مطلق،خالقيشود )مي

چنين محمود را کرد. همبایست حمایت محمود را جلب ميمشهور شده بود، فردوسي مي

را به کسي تقدیم نکرد و  مهشاهنادانست و به همين دليل بيست سال شایسته و عادل مي

یابيم که محمود در چشم ميدر شصت و پنج سالگي تقدیم محمود کرد. با این کار در

فردوسي شاهنشاهي مشروع بود. فردوسي در ویرایش دوم، چند قطعة باشکوه در ستایش 

(. در پادشاهي خسروپرویز 119ـ109: 1920شهبازی،[ )11افزود ] شاهنامهمحمود سرود و به 

توجه نکرده و شاعر از  شاهنامهکند که محمود به علت بدگویي حسودان به اعر گله ميش

[ شاعر به حمایت نصر برادر سلطان و 19خواهد که واسطه شود. ]برادر او، نصر، مي

، 199: 1920مطلق،خالقي[ )19کند. ]اسفرایني، وزیر محمود، کتاب را به نام محمود مي

 کند. سي با محمود اختالف پيدا مي(. البته در نهایت فردو111
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آن را  شاهنامه( در این مورد که فردوسي بعد از تدوین نخست 100: 1929اميدساالر )     

نيافته بود و چون  [ معتقد است که فردوسي شاهي شایسته11دارد ]بيست سال نگاه مي

رای ـالیلي را بستان بود، او را شایسته دانست. ولي صفا دـانان سيـمادر محمود از دهق

شمرد. از جمله کدورت ميان فردوسي و محمود عبارتند از رميـب شاهنامهمهری به بي

آید که ای برميکه این دو اختالف مذهبي داشتند )تشيع و تسنن( و این از هجونامهاین

که سعایت مخالفان هم به این داند. دگر آنصفا نسبت آن را به فردوسي مغشوش مي

که محمود و فردوسي بر سر مسائل نژادی و ملي چنين آن[ و هم15زد ] اختالف دامن

پرستي بود که به حکم شرایط حماسة ملي و اختالف عقيده داشتند. فردوسي ایراني ميهن

، از دشمنان ایران، تازیان و ترکان، به بدی شاهنامة ابومنصوریداری نسبت به هم امانت

د است که از دادن صلة توافقي به فردوسي امتناع یاد کرده است. دليل دیگر خس ت محمو

کند. نيز محمود با رافضيان مخالفت داشت و فردوسي در اعتقاد به بزرگان ایران مي

مهری قرار گرفت و فردوسي از غزنين مورد بي شاهنامهتعصب داشت و بدگویي مخالفان 

را نزد محمود ميمندی همواره شفاعت فردوسي گریخت. نظامي عروضي مدعي است که 

 [16داد و سرانجام توفيق به دست آورد، اما فردوسي وفات یافت. ]انجام مي

جاست که فردوسي با اظهار بندگي شاه، به دربار نرفت و از آن شاهنامهبرخورد سرد با      

تنها اثر را فرستاد. بنابراین توجه مناسبي به اثر صورت نگرفت. فردوسي با لحني ناصحانه 

هایي نسبت به وزیر شاه، اسفرایني، داشت چنين ستایشا ستایش کرده بود و هممحمود ر

که تحوالت سياسي در تغيير که محمود از این وزیرِ تحميلِي پدرش ناراضي بود. دیگر آن

رفتار محمود نقش داشت و او تصميم گرفت نقش جهادگری مسلمان را به منظور 

گرایانه مغایرت داشت. یي با تمایالت مليگراگسترش دین ایفا کند. این سياست عرب

زد. دامن مي شاهنامهتوجهي نسبت به ها، حسادت شاعران دربار نيز به بيافزون بر این

چنين محمود به امور حکومتي و نظامي و لشکرکشي بر ضد  هندوها مشغول بود. سال هم

گرفت، زیرا توجهي قرار نسخة سوم کامل شد. به این ترتيب فردوسي مورد بي 100

های دیگر موضوع مورد عالقة دربار نبود. محمود به اتهام رافضي بودن، گروه شاهنامه

چنين ميمندی، وزیر بعد از (. هم191-116، 1920شهبازی،شيعيان را قتل عام کرد )

اسفرایني، هم از لحاظ اعتقاد مذهبي و هم از لحاظ ملي ـ فرهنگي راهش از فردوسي جدا 

گران مورد غضب قرار گرفتن فردوسي به دليل ایراني بودن، پژوهش [ برخي11بود. ]

 [ 18اند. ]را نادرست انگاشته شاهنامهشيعه بودن، یا بدگویي از ترکان در 
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ارتباط اجتماعي فردوسي با حاکمان محلي توس و حمایت ابومنصور عبدالرزاق،      

و دیگر حاکمان محلي توس  بخشداميرک منصور، علي دیلم که ماليات را به فردوسي مي

چنين عدم است، تأثيرگذار بوده است و هم شاهنامهدر استراتژی فردوسي که خلق 

برقراری رابطه از سوی فردوسي با دربار غزنوی و عدم ارتباط با دیگر شاعران دربار، منجر 

 د.شومي شاهنامهبه عدم پذیرش 

 [12]سرمایة نمادین  -9-9      

بند بودند و از های ایران باستان پایها و سنتای بودند که به آرماندهقانان طبقه     

کردند. در منابع اسالمي بسيار به رفتارهای نجيبانة های گذشتة ایراني حراست ميآیين

گویي و حاضرجوابي مهارت چنين دهقانان در بذلهاست. همدهقانان پرداخته شده 

اطيری و تاریخي ایران پيش از اسالم باستان دار حماسة ملي و روایات اسداشتند. پاس

زاده بودند. در بودند. بسياری از خردمندان و فرهيختگان و حتا متکلمان، دهقان یا دهقان

[ دهقانان را از 50دان و مردم تاریخي نيز آمده است. ]دهقان به معني تاریخ برهان قاطع

ا سدة هشتم و نهم در ـ. تدـانکنندگان و شناسندگان شراب وصف کردهبهترین تهيه

دار وجود داشتند. اما از سدة دهم هایي از آسيای مرکزی هنوز هم دهقانان زمينبخش

هجری با زوال این طبقه، لفظ دهقان تنها به معني رعيت و روستایي به کار رفت 

(. اما در زمان انحطاط خالفت و بعد از نابودی 12: 1920؛ شهبازی،66-58، 1981تفضلي،)

ت عالي اشراف، طبقة دهقانان که اعيان درجة دوم بودند، توانستند حکومت ایراني را طبقا

با همان شکل باستاني حفظ کنند و دولت سامانيان را که یادگار ساسانيان بود با حفظ 

(. به گفتة نظامي عروضي، فردوسي از 169: 1911سن،کریستنگذشتة پرافتخار حفظ سازند )

ین خاندان فردوسي صاحب مکنت و ضياع بودند و خود فردوسي وس بود. بنابراتدهاقين 

پرست بوده و این خصيصه از ابيات [ فردوسي وطن51به این امر اشاره کرده است. ]

و هزینه کردن مال در  شورانگيز او در ستایش ایران و نژاد ایراني و رنج سي و پنج ساله

 جاویدان ساختن تاریخ نياکان خود کاماًل پيداست.

فردوسي که از خانداني اشرافي و دهقان در حال افول بود، دو گونة تفکر متضاد در او      

دهد: از جمله عشق به ایران و تاریخ را نشان مي شاهنامهگيری یابيم که مباني شکلمي

باستان که برآمده از نظام فئودالي و رفتارهای شهسوارانه است در مقابل عشق به ایراني 

شاه که بتواند از خرده دهقانان حمایت کند. فردوسي از برزگری دفاع  متمرکز در دست

وری توجهي ندارد. در عين حال کوشش مداوم طبقة کارگر را برای کند، ولي به پيشهمي
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ای شاعر هيچ اشاره شاهنامه(. در 991-999، 1981ریپکا،[ )59گيرد ]رفت نادیده نميپيش

گاه اجتماعي اوست که دليل او کند، اما خاستيمستقيم به تاریخچة خانوادگي خود نم

کند. دهقانان امالکي وسيع داشتند و به طور موروثي برای به پدید آوردن اثر را روشن مي

آوری ماليات و سربازگيری بودند. بنابراین نام دهقان با مسؤول ادارة نواحي روستایي، جمع

ترادف شد. ابومنصور عبدالرزاق که خود م« دانای بازگوکنندة تاریخ و روایات»و « ایراني»

آوری تاریخ ایران باستان از دهقانان یاری گرفت. لفظ دهقان مشهوری بود، برای جمع

رفت و دهقانان از نژادگان دهقان مجازاً به معني ایراني در برابر ترک و تازی به کار مي

دم ناحية خود را ای بودند و سرپرستي موروثي مرایراني بودند و هر یک مالک ناحيه

(. فردوسي هنگامي که شروع به سرودن 12: 1989؛ ریاحي،91ـ99: 1920شهبازی،داشتند )

رو بود. در ملک خود با خوشبختيي که از کرد طبيعتي سرزنده داشت و خوش شاهنامه

شد، خواندن کتاب، گوش دادن به موسيقي و آواز و شرکت در جشن و سرور نصيبش مي

ت ـقلب، صميمي، دسدانيم که او مردی مؤدب، خوشي از کتابش ميزیست. از قطعاتمي

ا ـود و بـزار بـواهي بيـخادهـل و زیـعصب، جهـادار است. از تـرم و وفـگاز، خونـبو دل

(. 65-60: 1920شهبازی،خواند )مي« خوی بد»کرد و آن را خواهي مخالفت ميجنسهم

ایش دانش، دعوت به عدالت و ـروی، ستهـوشش، ميانـایش کـست»هایي مانند ژگيـوی

دوستي، اعتقاد به نژاد، سفارش درنگ در کارها، زیستي، مهر به زن و فرزند، ميهنهم

ستایش راستي و نکوهش کاهلي، آز، دروغ، خشم و حسد، اعتقاد به ناپایداری جهان  را 

توان از ها را مينآید و جز ایها ميکه در بسيار جاهای کتاب و به ویژه در پایان داستان

چنين اهل گرایي، همفردوسي در عين اخالق«. اخالقيات خود شاعر نيز به شمار آورد

سر فردوسي نيز از طبقة دهقانان بود و تربيت دختران [ هم59شوخي و مطایبه نيز بود. ]

(. 150، 196: 1920مطلق،خالقيواخت )ـنواد داشت و چنگ ميـطبقة دهقان را داشت. س

عصرش مانند عسجدی، انوری و ين مقایسة شعر فردوسي با اشعار شاعران همچنهم

سوزني و نيز در برابر شعر عرفاني و زاهدانة کسایي، سنایي، مولوی و سعدی، پاکيزگي 

آید که این ویژگي از کند و چنين برميزبان و شرم و آزرم زبان فردوسي را آشکار مي

و تعبيرات ناپسند در اشعار شاعران دیگر از تأثيرات یادگارهای فرهنگ باستاني ایران است 

های ایرانيان اصيل در پهلوانان (. ویژگي91: 1989ریاحي،های غير ایراني است )فرهنگ

[ و پرگو، دلير و با شهامت هستند 51زن ]ها شاد، الفیابد. آنتبلور مي شاهنامه

 (.991ـ999: 1981ریپکا،)
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فردوسي، بهترین گزینه شناخت طبقة اجتماعي اوست  برای سنجش سرمایة نمادینِ     

 که همانا طبقة دهقانان توس است. اینان از تربيت خاص طبقة خود برخوردار بودند.

 سرمایة فرهنگي -9-1       

بانان سنن و فرهنگ ملي یافتند و نگهفرزندان دهقانان با آداب ایراني پرورش مي      

ت دهقاني، فردوسي ادبيات پارسي و تاریخ و روایات ایراني را ایراني بودند. تحت تأثير تربي

یابيم که (. از روایت نظامي عروضي درمي51: 1920؛ شهبازی،12: 1989ریاحي،فراگرفت )

های دهقاني بود که در قرن دوم و سوم برای حفظ موقعيت اجتماعي فردوسي از خانواده

ردند و انتقال ـکود را حفظ ميـن خاکاـچنين فرهنگ نيرویدند و همـخود به اسالم گ

فردوسي هفده ساله بود و تحت تأثير چنين  شاهنامة ابومنصوریدانند. در پایان تأليف مي

: 1920مطلق،خالقجنبشي و تربيت دهقاني قرار گرفت و احساسات ملي شاعر شکوفا شد )

ترین نشاني کوچک شاهنامهچنين در (. اما وی زبان و خط پهلوی نياموخت. هم115-116

از آشنایي شاعر با زبان عربي و علوم اسالمي نداریم. نولدکه بر این باور است که فردوسي 

است که وی زبان پهلوی  علوم دیني و کالم را به طور جدی فرانگرفت. وی بر این عقيده

زاده و شيراني معتقدند که [ تقي55دانست و بر زبان عربي هم تسلط کافي نداشت. ]نمي

فر و مهدوی دامغاني بر آنند که فردوسي بر دانست. فروزانسي علوم زمان خود را ميفردو

نظم و نثر عرب نيز احاطه داشت. نفيسي، یغمایي و الزار معتقدند که فردوسي پهلوی 

توان نتيجه گرفت که در نظم و دانست. فردوسي در دبستان عربي آموخته بود، اما نميمي

ست. در آن زمان هم برای فردوسي و هم دیگران مشکل خط نثر عربي هم دست داشته ا

خواند، او بخشي مهم از آن پهلوی وجود داشت و اگر کسي برای شاعر متن پهلوی را مي

، شاهنامهیافت. ولي خود زبان پهلوی نياموخته بود. بخش مهم معلومات شاعر در را درمي

ستادی او در زبان فارسي است های ایران کهن و اتسلط او بر تاریخ و فرهنگ و آیين

کارگيری بحر متقارب که با ذوق ایراني سازگار (. فردوسي با به118-111: 1920مطلق،خالقي)

دهد. بحر متقارب را برخي تکامل یافتة است، سنت عاميانه و ادبي در حماسه را ادامه مي

از عدم تکلف برخوردار  گيرد، بيانشدانند. او ایجاز به کار مياشعار یازده هجایي پهلوی مي

پردازد. کاربرد صنایع لفظي و معنوی، از است و به صنایع شعری و از جمله به مبالغه مي

شامل رُمانس و انواع دیگر ادبي  شاهنامهجا که کاهد. از آنتأثير شعر سبک حماسي مي

... بهره  نيز هست، از انواع صنعت جناس، موازنه و مماثله، سجع، تشبيه، استعاره، ایهام و
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گيری از صنایع شعری سرآمد (. بر این اساس، فردوسي در بهره118، 168همان: گيرد )مي

 بود.

که با زبان رویيم. او افزون بر اینهای فردوسي روبهدر بخش سرمایة فرهنگي با دانسته     

رگيری مندی در به کاشناسد، شاعر توانهای ملي ایران را ميپهلوی آشنایي دارد و روایت

قالب شعر عروضي است و فنون بيان و صنایع شعری و از آن جمله استعاره را با شيوایي 

 گيرد. تمام در سخنش به کار مي

 گيرینتيجه     

وارة توليدکنندة اثر ادبي که شامل سرمایة اجتماعي، نمادین، در نظریة بوردیو عادت     

کند و به عنوان نقش اساسي را ایفا ميشود در توليد اثر ادبي فرهنگي و اقتصادی مي

ه عنوان ـچه بشود. در عين حال آنو بررسي ميـوردیـریة بـرایي در نظـگبخش ذهن

های شود، ميدان توليد ادبي است که مانند ميدانگرایي در توليد اثر ادبي شناخته ميعين

ميدان توليد ادبي با واره و گيرد. بنابراین عادتدیگر تحت تأثير ميدان سياست قرار مي

در قرن چهارم ایران،  شاهنامهشود. اما دربارة توليد اثر ادبي هم منجر به خلق اثر ادبي مي

رویيم نه یک جامعة مدرن اروپایي، هـجایي که با دنيای کهن و پيشامدرن روباز آن

چه آن های اجتماعي، نمادین ـوارة فردوسي شامل سرمایههای تأثيرگذار در عادتسرمایه

به طبقة دهقان ربط دارد ـ و فرهنگي است و سرمایة اقتصادی شاعر در راه توليد اثر ادبي 

های سياسي و اقتصادی حاکمان محلي توس در توليد شود. در عين حال انگيزههزینه مي

به حفظ  شاهنامهتأثير نيست. در واقع توليد اثر ادبي سرایي بيآثار حماسي و شاهنامه

چنان که است. هممداران طبقة دهقان کمک کرده و اقتصادی سياست قدرت سياسي

برای هدف فردوسي که حفظ شکوه این طبقه و هویت ایراني است نيز کارکرد دارد. تأثير 

وارة حاکمان محلي توس و نيز تحت تأثير عادت شاهنامهميدان توليد ادبي در توليد 

                                                                                                                           مي شعر و ادب هستند.اندکي سامانيان قرار دارد که به طور کلي حا

در مورد موضوع مورد پژوهش که عبارت است از سنجش استراتژی فردوسي در      

است،  شاهنامههای ملي و سرودن وایتکنشي که از او سر زده که همانا به نظم کشيدن ر

وارة جمعي و فردی پرداختيم. به این منظور ميدان توليد ادبي قرن به سنجش عادت

و  1وارة جمعي قرن در نتيجة عادت شاهنامهچهارم و منش فردوسي را بررسي کردیم. 

 وارة فردوسي کهگر توليد شده است. عادتوارة فردی فردوسي، به عنوان کنشعادت

کرد او را رقم زده که همانا های گوناگون او در دوران زندگيش است عملبرآمده از سرمایه

گران ميدان توليد ادبي های ملي ایراني است. فردوسي با دیگر کنشبه نظم کشيدن روایت
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واره، از تفاوت ميان مانند فرخي، عنصری و امير معز ی متفاوت است و این تفاوت در عادت

واره، شود. در واقع عادتشان ناشي ميعي شاعران مذکور و سرمایة فرهنگيطبقة اجتما

وارة دهد. در تقابل با دیگر شاعران این دوران عادتاصولي را برای اندیشيدن به فرد مي

فردوسي از نوع سخن گفتنش که بسيار محترمانه است و ویژگي اخالقي ایراني را نشان 

 گردد.دهد، آشکار ميمي

ایة اقتصادی فردوسي که برآمده از طبقة دهقان است پشتوانة او در به نظم سرم    

است. طبقة دهقان رو به اضمحالل است و سرمایة اقتصادیش نيز شده  شاهنامهکشيدن 

چه بررسي شد پيداست که با توجه به روی کار آمدن در حال از دست رفتن. از آن

ي دغدغة حفظ سرمایة اقتصادی طبقة غزنویان و شکست حکومت ایراني ساماني، فردوس

های ملي ایراني و زنده نگاه داشتن شکوه طبقة خود را نداشته است. اما حفظ روایت

دهقان برای افرادی از طبقة دهقان که در دربار سامانيان نيز بودند مهم بوده است. به 

ای ملي سوق هوارة جمعي، شاعر را به ثبت روایتبيان دیگر، ميدان توليد ادبي و عادت

شود که قدرت دهد. بنابراین در حفظ این سرمایه نقش ابومنصور عبدالرزاق پررنگ ميمي

سرایي در این دوران اهنامهـشبيند و از و اقتصاد طبقة خود را در معرض نابودی مي

ان ابومنصور عبدالرزاق ـه فرمـب شاهنامة منثورکند. پيش از فردوسي، باني ميپشتي

حمایت از ـان است و کنشش، ومنصور که خود از طبقة دهقـو ابآوری شد جمع

است و او با این کنش قصد دارد سرایي، احتماالً برای کسب قدرت سياسي اهنامهـش

سرمایة نمادین و سرمایة اقتصادی خود را که از دست داده دوباره برگرداند. در واقع طبقة 

ه اصالت ایراني ندارند، درک کرده است، [ را با دیگراني ک56دهقان که نوعي از تمایز ]

زند و با به نظم کشيدن متون حماسي هویت ایراني و اساطير ایراني را دست به عمل مي

 کند.زنده مي

های این در بررسي سرمایة اجتماعي فردوسي، ارتباط او با ابومنصور و پسرش و حمایت    

جتماعي فردوسي، طبقة دهقان است است. طبقة اتأثيرگذار بوده  شاهنامهدو در سرایش 

گاه هایي که در بخش سرمایة نمادین برای آن برشمردیم. او با توجه به جایبا تمام ویژگي

مشغول  شاهنامهخود در ميدان سرمایة نمادین، موضعي اخالقي را برگزیده و به سرودن 

است  ی کردهاو را در حفظ سرمایة نمادینش یار شاهنامهمایه و مضمون شده است. درون

های ملي ایرانيان، شکوه طبقة خود را یادآور شده است و و او با به نظم کشيدن روایت

البته فردوسي قصدی دیگر هم داشته که همانا پرداختن به هویت ملي ایراني است و این 
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شود که در راه رسيدن به هدفش تمام سرمایة اقتصادی خود را از جا آشکار ميمورد از این

چنين کند و هممي اهنامهـشساله را  صرف سرودن  95دهد؛  مدت زمان يدست م

کار ـت ایراني آشـده نگاه داشتن هویـش فردی او نقش وی را در زنـهای منوارهعادت

را نگه داشت، از طریق سرمایة اجتماعيش  شاهنامهگرداند. فردوسي که بيست سال  مي

را به محمود تقدیم  شاهنامهو اميرنصر است، که همانا روابط اجتماعي وی با اسفرایني 

مورد  شاهنامهکند، جا که رابطة اجتماعي مستقيمي با محمود برقرار نميکند. از آنمي

گيرد. هر چندکه فردوسي ابيات مدحي نيز برای خوشایند محمود و اقبال دربار قرار نمي

ا که فردوسي از سرمایة جافزاید. اما از آنهایي از اثر ميطبق رسم زمانه به قسمت

اجتماعي پرباری برای ارتباط با دربار محمود برخوردار نيست و خود به دربار محمود 

چنين عدم ارتباط اجتماعي شاعر با دیگر شاعران شود. همرو ميرود با ناکامي روبهنمي

دهقان نامة شاعر و از عادات طبقة تأثير نيست. از زندگيتوجهي بيدربار نيز در این بي

پرداخته است های طبقة خود ميتر به سرگرميدانيم که فردوسي منزوی بوده و بيشمي

و با شاعران مداح درباری ارتباطي نداشته است و همين امر سرمایة اجتماعي او را ضعيف 

ها را برانگيخته است. دربار محمود خواهان شعر حماسي نيست اما و حسادت آن کرده

نهاده است ولي حاکمان محلي خراسان با هدف را بسيار ارج ميشعر مدحي و قصيده 

 کنند.سرایي حمایت ميشاهنامههای مرکزی، از استقالل هویتي و سياسي از قدرت

فردوسي با توجه به ميزان برخورداریش از سرمایة فرهنگي مانند تحصيالت طبقة      

های ملي و ... که به آن در بخش یتدهقان، آشنایي با زبان پهلوی، آشنایي با اساطير و روا

شود، های مبتذل و معمولي کشيده نميسرمایة فرهنگي پرداختيم به سمت دفاع از آموزه

توجهي قرار شود که مورد بيهای ایران باستان کشيده ميکه به سمت حفظ ارزشبل

است دوباره  عباس انکار شدهاميه و بنياست. وی هویت ایراني را که در دوران بنيگرفته 

چنين سعي در حفظ و رواج زبان فارسي، به مثابه نماد هویت ملي، کند. وی همزنده مي

های زبان کارگيری واژهگرایي و بهکارگيری شيوای زبان و دوری از عربيدارد و با به

 دهد. پهلوی، قدرت ادبي خود را در ميدان فرهنگي نشان مي

گونه که آید حاکي از این است که هماندست مي ای که از این پژوهش بهنتيجه     

بوردیو به دیالکتيک عين و ذهن در توليد اثر ادبي باور دارد، این رابطه در تحليل و فهم 

نيز وجود داشته و قابل بررسي است، ولي با توجه به  1در قرن شاهنامهچگونگي توليد 

ردوسي، کامل بر جزیيات آن و منش و هدف ف 1های تاریخي و فرهنگي ایرانِ قرن تفاوت

شان داد که ـژوهش نـها کمي متفاوت است. این پمنطبق نيست و شکل این ميدان
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سو، وارة فردوسي )سرمایة فرهنگي، سرمایة اجتماعي و سرمایة نمادین( از یکعادت

ميدان توليد ادبي از سوی دیگر و ميدان سياسي، سرمایة اقتصادی و سرمایة نمادینِ 

منجر شد. به زبان  شاهنامهي توس از دیگرسوی، مثلثي است که به توليد حاکمان محل

وارة جمعي بوده است وارة فردوسي و عادتزیر اثر هر دو بخشِ عادت شاهنامهدیگر، توليد 

های سياسي و اقتصادی و هر بخش نقش خود را بازی کرده و اهدافي داشته است. انگيزه

جا به حاکمان و طبقة دهقان منسوب گردد، در اینکه از دید بوردیو به نویسنده برمي

 ها )فرهنگي، اجتماعي و نمادین( را نمایندگي کرده است.شود و فردوسي دیگر سرمایهمي
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تر بنگرید به: داند. برای آگاهي بيشکه اثر را بيان نوعي آگاهي جمعي ميدهد، بلتنهایي مدنظر قرار نمي

، 98، شمارة8، دورةدهخدا، «بررسي مفهوم انقالب در داستان ضحاک با نظریة گلدمن»فر، انصبا پژم

 .165-، صصص1925تابستان 

کاری مظفرالدین شهبازی، تهران: ، با همفارسيشناسي در ادبيات جامعه، 1981اهلل: ستوده، هدایت .10

 آوای نور.

 ، تبریز:  فروغ آزادی.فارسيشناسي ادبيات جامعه، 1916اکبر: ترابي، علي .11

، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم شناسي در ادبيات فارسيجامعه، 1920وحيدا، فریدون:  .19

 ها )سمت(، مرکز تحقيق و توسعة علوم انساني.گاهانساني دانش

سمت، مرکز  ، تهران:1951فارسي: از آغاز تا سال شناسي ادبياتجامعه، 1981پارسانسب، محمد:  .19

 علوم انساني. ةتحقيق و توسع
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صاحب کرسي  1281( در آتالنتيک متولد شد. در 1290-9009)pierre Bourdieu یر بوردیو پي .11

شناسي در کولژدوفرانس شد. ریاست مطالعات درمدرسة مطالعات عالي در علوم اجتماعي، مرکز جامعه

ي در علوم اجتماعي را از زمان تاسيس تا سال جامعه شناسي اروپایي و سردبيری مجلة علمي پژوهش

 (.  11: 1982ویتز،به عهده گرفت )بون 1215

مطالعات  نویسي، تأکيد بر مؤلف جمعي ونامههای دروني عبارت است از تأکيد بر زندگي. خوانش15

 (.1: 1982ویتز،پوزیتيویستي )بون

رگ مؤلف است ـریات مـرمونتيکي و نظـظریات هـهای دروني شامل نظریات فرماليسم، نخوانش .16

 (.1: 1982ویتز،)بون

11. Positivism اگوست کنت و تمامي اصحاب مکتب اثباتي معتقدند حقيقت و قطعيت جز در علوم :

یافت که از طریق بررسي قوانين تجربي و روابط توان دست شوند و تنها به حقيقتي ميتجربي دیده نمي

  (.989: 1915آید )بيرو،ها به دست ثابت بين پدیده

18. habitus کار وهبيتاس ساختار ذهني یا شناختي است که مردم از طریق آن با جهان اجتماعي سر

واره ترجمه کرده و شهرام پرستش (.  مرتضي مردیها هبيتاس را به واژة عادت919: 1921دارند )ریتزر، 

 واره استفاده شده است.از واژة عادت است. در این پژوهشبرای آن واژة منش را در نظر گرفته 

 های عيني. گاهای از روابط ميان جایشبکه -12

 (.91ـ15: 1920تر نگاه کنيد به: )پرستش،برای اطالع بيش .90

 (.908: 1981)ریپکا،تر نگاه کنيد به: برای آگاهي بيش .91

: 1911صفا،؛ 991: 1981یپکا،؛ ر118-116: 1920تر نگاه کنيد به: )اميدساالر،برای اطالع بيش .99

966.) 

 (.902: 1981تر نگاه کنيد به: )ریپکا، برای اطالع بيش .99

 (.962ـ966: 1911نگاه کنيد به: )صفا، .91

 (.911: 1995، تصحيح محمد دبير سياقي، تهران: )دیوان فرخي: . نگاه کنيد به95

 (.926: 1918)، تصحيح عباس اقبال، تهران: دیوان معز ی: . نگاه کنيد به96

 (.12: 1989)ریاحي،تر نگاه کنيد به: برای آگاهي بيش .91

 (.121: 1981تر نگاه کنيد به: )بهار،برای اطالع بيش .98

های مادی یا مالي که در تربيت اجتماعي و روابط اجتماعي افراد تأثيرگذار است )شوپره مالکيت ثروت. 92

 (.26: 1985و فونتن،

ها و روستایيان قرار داشتند. نک: گان صاحب زمين بودند که در فاصلة ميان فئودالزاددهقانان نجيب .90

 (.90: 1980شير،)جوان
در سرایش داستان سياوخش و  988و  981خسرو، در سالدر خطبة جنگ بزرگ کي 921در سال  .91

 داستان کين سياوخش.

و وفات این امير بيست سال فاصله بوده  هشاهنامداند، زیرا ميان آغاز نظم صفا این قول را باطل مي .99

 (.168: 1911است )صفا،

 ام.شان زهرهام/ بکفت اندر احسنتجز احسنت ازیشان نبد بهره .99
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 (.199 -191: 1920مطلق،خالقي؛ 168: 1911تر نگاه کنيد به: )صفا،برای اطالع بيش .91

 عاج. بدین تيرگي روز و بيم خراج/ زمين گشته از برف چون کوه .95

 (.89ـ81: 1920)شهبازی،نگاه کنيد به:  .96

بخشد تا وی را ها که قدرت کنشي و واکنشي به افراد ميها و آشنایيها، دوستيای از رابطهمجموعه .91

 (.28:  1985به افراد دیگر وصل کند )شوپره و فونتن،

 (.196: 1920مطلق،)خالقي .98

 شاه جهان کرد روی. دل روشن من چو بگذشت ازوی/ سوی تخت .92

 چو بشنيد ازیشان سپهبد سخن/ یکي نامورنامه افگند بن. .10

 (.50: 1989تر نگاه کنيد به: )ریاحي،برای اطالع بيش .11

 حسد کرد بدگوی در کار من/ تبه شد بر شاه بازار من. .19

 (.110ـ162: 1911تر نگاه کنيد به: )صفا،برای اطالع بيش .19

 و ارجاسپ: سخن را نگه داشتم سال بيست/ بدان تا سزاوار این رنج کيست.داستان گشتاسپ  .11

 (.188: 1962)صفا،  .15

 (.181ـ112: 1911صفا،؛ 85ـ81: 1989)نظامي عروضي، .16

 (.199: 1920تر نگاه کنيد به: )شهبازی،برای اطالع بيش .11

 (. 929ـ981: 1929اميدساالر،برای نمونه: ) .18

گران وجود خارجي پيدا ـشود و در احترام و باور و اعتماد دیشروعاً پذیرفته ميتسلطي است که م .12

ای مراتب آن و روابط سلطهکند. نظم اجتماعي، سلسلهکند. این سرمایه به نگاه دیگران بستگي پيدا ميمي

عي و شان با همين ساختارها متناسب است، طبيشوند به نظر طرفين رابطه که خصلتکه از آن ناشي مي

 (.109ـ100: 1985کند )شویره و فونتن،مسلم جلوه مي

 : ذیل دهقان(.205/ 9، برهان قاطع) .50

 (.911: 1929/9)فردوسي،  .51
52. Cajkin, Ferdausi 76 et seq.                                                                          

 (.6/111، 1/911، 969/ 1؛ 1/959)فردوسي،   .59

تفاخر پهلوانان در ميدان جنگ است و به عنوان یک صنعت شعری در نوع ادبي  ،منظور نویسنده .51

 شویم.رو ميهحماسه با آن روب

 (.58: 1920)شهبازی،تر در این باره نگاه کنيد به: برای آگاهي بيش .55

فقط از این واژه مفهوم متفاوت بودنس با تمایز بوردیو که به عنوان مؤلفة مدرنيته است تفاوت دارد و  .56

                                                              با دیگران مورد نظر است.

 

 

 



  199 وارة  فردوسيو عادت شاهنامهتحليل بوردیویي ميدان توليد ادبي 
 

 

 فهرست منابع

تاریخ جامع در ، «ادبيات حماسي ایران در عهد غزنویان(. »1929ـ اميدساالر، محمود. )
بيدی و باغ ردی، سرویراستار: حسن رضایي، جلد پانزده، زیر نظر کاظم موسوی بجنوایران

 المعارف بزرگ اسالمي.محمود جعفری دهقي، تهران: دایره

، مرتضي مردیها، نظریه کنش: دالیل عملي و انتخاب عقالني(. 1929ـ بوردیو، پير. )

 تهران: نقش و نگار.

-گيرجهان ، ترجمةیربوردیوهایي از جامعه شناسي پيدرس(. 1982ویتز، پاتریس. )ـ بون

 پورسفير، تهران: آگه.گيری و حسنجهان

شناسي یا تاریخ تطور نثر فارسي برای تدریس در سبک(. 1981ـ بهار، محمدتقي. )
 ، تهران: زو ار.کده و دورة دکتری ادبياتدانش

، ترجمه مهرداد جامعة ساساني ارتشيان، دبيران، دهقانان(. 1981ـ تفضلي، احمد. )

 : مرکز نشر دانشگاهي.دیزجي، تهرانقدرت

، حماسه داد: بحثي در محتوای سياسي شاهنامة فردوسي(. 1980شير، ف.م. )ـ جوان

 تهران: جامي.

 ، در«تاریخ ادبي ایران از آغاز اسالم تا ظهور غزنویان(. »1929مطلق، جالل. )ـ خالقي

ان دورة ، جلد پانزده، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، سرویراستارتاریخ جامع ایران

المعارف بزرگ دهقي، تهران: مرکز دایرهبيدی و محمود جعفریباغباستان: حسن رضایي

 اسالمي.

، به سرپرستي سرایيفردوسي و شاهنامه(. 1920مطلق، جالل و دیگران. )ـ خالقي

 اسماعيل سعادت، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

- گاه علوم، تهران: پژوهششناسيدوسيهای فرسرچشمه(. 1989ـ ریاحي، محمدامين. )

 انساني و مطالعات فرهنگي.

کاری ، با همتاریخ ادبيات ایران از دوران باستان تا قاجاریه(. 1981ـ ریپکا، یان. )

اوتاکارکليما و دیگران، ترجمة عيسي شهابي، ویراستار کارل یان، تهران: شرکت انتشارات 

 علمي و فرهنگي.

، های کالسيک آنشناختي معاصر و ریشهمباني نظریة جامعه(. 1982ـ ریتزر، جورج. )

 پرست، تهران: ثالث.مسميترجمه شهناز

، ترجمة هایده مشایخ، نامة تحليلي فردوسيزندگي(. 1920رضا. ) ـ  شاپور شهبازی، علي

 تهران: هرمس.



 

 191  1922ستان تاب  بهار و، 92، پياپي اولدهم، شماره شانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 ، تهران: فردوس.تاریخ ادبيات در ایران(. 1911اهلل. )ـ صفا، ذبيح

 ، تهران: اميرکبير.سرایي در ایرانحماسه(. 1962اهلل. )بيحـ صفا، ذ

، به کوشش جالل خالقي مطلق، تهران: مرکز شاهنامه(. 1982ـ فردوسي، ابوالقاسم. )

 المعارف بزرگ اسالمي.دائره

وضع ملت و دولت و دربار در دورة شاهنشاهي (. 1911سن، آرتور امانوئل. )ـ کریستن
 گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.مينوی، تهران: پژوهش ، ترجمة مجتبيساسانيان

، تصحيح محمد قزویني، چهار مقاله(. 1989نظامي عروضي سمرقندی، احمد بن عمر. ) -

 تهران: صدای معاصر.

تهران:  ،تاریخ سامانيان )عصر طالیي ایران بعد از اسالم((. 1980ـ هروی، جواد. )

 اميرکبير.     
 Bourdieu,Piter . (1983)."The field of cultural production, or: 

The economic world reversed" Poetics 12, pp.311-356 .   

 


