
https://dorl.net/dor\20.1001.1.23225793.1400.17.1.1.2                     نوع مقاله: پژوهشی      

 

 38 -13صص ، 1400تابستانِ ، بهار و 31نامة ادبِ حَماسی، سالِ هفدهم، شمارة اول، پياپی پژوهش

 

 شاهنامهتاریخ ذهنیت و مطالعات 

 

 مصطفی آرزومند لیالکل

 قزوین، ایران )ره(المللی امام خمينیبين گاهدانشادبيات فارسی  جوی دکتری زبان ودانش

 زادهسید علی قاسم
 (لنویسندة مسؤو)ران، قزوین، ای )ره(یالمللی امام خمينبين گاهدانش ،ادبيات فارسی زبان و یاردانش

 13/7/1398 تاریخ دریافت:

 8/12/1399 تاریخ پذیرش:

 چکیده

نگاری است که برای شناخت ذهنيت عامه و کشف های نو در تاریختاریخ ذهنيت از روش   

و هنری  . منابع زبانی، ادبیکوشدمینامد، می« تاریخ کامل»چه روح زمانه برای رسيدن به آن

ها شناخت. در این ميان توان از ميان آنها را میاست که ذهنيت ملت سرشار از اطالعاتی

 برخوردار ها از اهميتی ویژهدر ذهنيت ملت بسيارگی کارهای ادبی، با سطح نفوذ و گستردشاه

آثار  ر ميانگيری و استمرار هویت ملی، ددر تاریخ ذهنيت ایرانی و شکل شاهنامه. نقش است

ی آن فرهنگ های تاریخی ونظير است. واکاوی نشانهبسته به آن کمادبی فارسی و هنرهای وا

ه ابی بیهای مشترک ادبی و تاریخی است و این جستار برای دستموضوعی مغفول در پژوهش

بر ذهنيت  شاهنامههای تأثير حليلی به تبيين و تحليل نشانهت-هدف یادشده با روش توصيفی

نيت بر ذه مهشاهنا آید که با توجه به استمرار تأثيربرمی است. از نتایج تحقيق ایرانی پرداخته

شکار آهای فکری قشرهای مختلف اجتماع ایرانی ایرانی که در تاریخ ادبيات و هنر و مشرب

ز اتواند در شناخت و معرفی الگوهای فکری ایرانی متأثر است، نظریة تاریخ ذهنيت می

 گشا باشد.راه شاهنامه

 ی.، حماسة ملشاهنامهخ ذهنيت، ذهنيت ایرانی، هویت ملی، : تاریهاکلیدواژه   
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 مقدمه

یابی بستر وقوع حوادث و بازشناسی و ریشه)و تاریخ  یک ژانر( عنوانبه) بين حماسه

پيوندی ناگسستنی و ارتباطی تنگاتنگ وجود  (های مختلف انسانیها و عوامل پدیدهزمينه

 ,Hegelامه و کتاب هویتی آن کشور خوانده است )ندارد. هگل حماسة ملی هر کشور را شناس

سرایی ملی به تواند مانيفستی برای بازخوانی فلسفة حماسهای میچنين گزاره .(1040 :1975

که بازنمایی هویت جمعی و قومی در گذرگاه تاریخی هر ملت از  گمان کتاب ملیشمار آید. بی

ر بازشناسی هویتی و معرفتی است و به سندی ماندگار و مهم د ،گيری تا استقرار استشکل

مند ملی تاریخ همين اعتبار تأمل ژرف در مناسبات پيرامتنی و پسامتنی آثار فاخر و شکوه

در ميان آثار ادبی فارسی  شاهنامهسازد. گيری ذهنيت را برای مخاطبان خاص آشکار میشکل

گيری و به عوامل این شکلگاهی برخوردار است و بازاندیشی تاریخی و فلسفی از چنين جای

گشای شناسایی تواند رهاستمرار و نفوذ آن در تاریخ عمومی و ذهنيت عام و خاص ایرانی می

 شمار آید.تر هویت ملی بهعميق

نظير مای کرهدر اندیشة ایرانی گست فردوسی شاهنامةپژوهی در ایران به علت نفوذ حماسه

بس  ی هميندهی سازمانی و معنادار در هویت مللو نقش آن در شک شاهنامهدارد. در اهميت 

 است دهشجه که از زمان سرایش خود با موجی از اقبال سلبی یا ایجابی خاص و عام بدان موا

 وجهموردتیعنی گسترة نفوذ و اقبال، در ردیف اولين آثاری است که  ،و به همين سبب

سير  دنيا ترجمه شد. تأمل دری مختلف هاشناسان قرار گرفت و به زبانمستشرقان و ایران

مرکز تاز  خوبیبهنویسی در ایران و تمایل سياحان به متون ادبی و هنرهای ایرانی سفرنامه

ة در حکایت دارد. اغلب سياحان با مطالع شاهنامهخاص و درنگ معنادار مستشرقان بر 

 ی وشناختی از کنش واکنش عمومی و انگيزش عاطفرفتارشناسی عمومی و بررسی روان

 ن ميانشدند و در ایاهميت برخی آثار می متوجهمتعصبانة مردم به آثار ادبی و هنری 

ی و فردوس ذکر»برانگيز بود. و تعصب خاص و عام بدان بيش از دیگر آثار حساسيت شاهنامه

پيش از تحقيقات علمی خاورشناسان توسط سياحانی از قبيل شاردن بطور  شاهنامه

 آمدهها در سفرنامه و گاهی مملو از اشتباه از قرن یازدهم به بعدو اجمالی  وگریختهجسته

ی ملی را ها، فلسفة حماسهحقبهاما با آگاهی سياحان محقق که  ؛(24: 1355)افشار، « است

از  ،ا مثبتیبا نيات منفی  ،پژوهی و تمرکز و تأمل هدفمند در آنشاهنامه ،بودند کردهدرک 

 .(214-191: 1388زاده، )قبادی و قاسموردار گشت گستردگی و اقبال روزافزون برخ
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، شاهنامههای خطی های گردآوری نسخهپژوهی در داخل و خارج، از زمينهشاهنامهامروزه 

، بررسی شاهنامهنویسی بر پایة های فرهنگکوششها، از روی آن شاهنامهمقابله و چاپ 

دی های فردوسی و ... به حدیشهشناسی در آن، تحليل و واکاوی انشناسی و زباناسطوره

بر، اناری زمروز از این آثار کشناسی جامع و بهگسترده و رو به فزونی است که تهية کتاب

آن  . گستردگی این حوزة پژوهشی به حدی است که به پشتوانةفرسا استپرحجم و طاقت

ی د و حتافزودر داخل و خارج از کشور  شاهنامهتوان به مراکز مختلف مطالعات تخصصی می

چه در این ميان سخت مغفول مانده، اما آنپژوهی اميد بست؛ شاهنامهبه تأسيس رشتة 

؛ زیرا سی استهای فردوو اندیشه شاهنامهگرایانة مرسوم به بازاندیشی دیگرگونه و غير نخبه

ا در جهت یهای شخصی محققان و ها مطابق افکار و دریافتاین مطالعات و پژوهش تربيش

 گونه تحقيقات. از همين رو، مخاطبان ایناست بودههای سفارشی( اف مؤسسات )پژوهشاهد

گاهی جای طيفی محدود و غالباً نخبه و متخصص از جامعه هستند؛ گویا افکار عمومی جامعه

 .است نداشتهها در این مطالعات و خروجی پژوهش

ة دربار ل دریافت آدمینوشتارهای تاریخی مشتمل است بر بررسی تحو»اگر بپذیریم که 

، (940 :1385)باترفيلد، « های زنده و پيشينيانشانمابين نسلگانة فیگذشته و روابط چند

عات زة مطاله حوناگزیریم برای بررسی این تحول، آثار ادبی و هنری جوامع را مطالعه کنيم و ب

ها همواره دیشهر تاریِخ اند»و تفکّر عامه وارد شویم، با این دیدگاه که  فرهنگی و تاریخ ذهنيت

های آن، زهشود؛ یعنی نحوة کردار آدميان و انگيتعدادی مفروضات دربارة مسير تاریخ یافت می

سائل های مأخوذ آنان را نسبت به مکه طرز تلقی خواه آن را بازبشناسند و خواه نشناسند

که در مطالعات فرهنگی و  جاآن . از(136 -135 :1385)واسپينجر، « کندعمدة تاریخی تبيين می

« دار نخبگانکر»گرایی در مقابل یا توده« پندار عامه»، توجه به عامه و تاریخ ذهنيت کردروی

به بازنویسی تاریخ از سطوح فروتر  ساالری مورد نظر است و مورخان تاریخ ذهنيتیا نخبه

، پژوهیشاهنامهدر از این دیدگاه عالوه بر گشودن راهی جدید  شاهنامهمعتقدند، بررسی 

کند. اثری که تر بيان میهای متفاوت را دقيقدر دوره شاهنامهچرایی و چگونگی رد و قبول 

شه و دهی جهان اندیهای متفاوت آن و شکلدر ذهن و زبان ایرانی نهاده و جلوه شاهنامه

کمک تاریخ کردها و برساختن مفاهيم و نمادهای جمعی، با بينی ایرانی و تأثير بر عملجهان

 قابل بررسی و شناخت است. ذهنيت

ای در حال تغيير است، این تغيير ابتدا در واژگان و طبيعتًا وقتی فضای اندیشگانی جامعه

شناسی کند و با تغيير زیباییبه سطح مفاهيم جمعی و در انواع هنرها جلوه می تدریجبهزبان و 

جامعه به برساختی جدید از مفاهيم  تيجهدرنشود، عمومی، جهان اندیشگانی دچار تغيير می
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شود و روح زمانه عوض می مروربهها تغيير یافته، رسد و ارزشدر فرهنگ و زندگی روزمره می

ها نمونة گذاریگردد. برای نمونه تغيير در نامها، تبدیل به روح قومی و ملی میدر طی دوره

چه باعث این تغييرات و یا . آنستا اکردهها و عملبارزی از تغيير در مفاهيم، ارزش

های روحی کشيدن تمام جنبهدوش  شود، باید توان بهای میهای عمومی جامعهگيریجهت

زمانه را داشته باشد و دارای بنيانی استوار در تاریخ اندیشه و ذهنيت مردم باشد تا بتواند 

در  شاهنامههزار سالة  حضور و بقای بيش از»ارزش و ذهنيتی جدید و ماندگار بيافریند. 

-، بيانبوده استهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی که جامعة ایران پيوسته با آن درگير نوسان

های انسان ایرانی را در ظرفيت انطباق با روحيات جمعی و آرمان شاهنامهگر آن است که 

نابراین واکاوی ب ؛(30: 1392)ازغندی و مستکين، « بوده استطول روزگاران ممتد و مستمر دارا 

که به بهترین شکل  شاهنامهپيرامتنی و پسامتنی به کمک مطالعات فرهنگی و تاریخی در 

ارائة  سویبهگشای ما تواند راهمی ،کندهای ذهنی جامعة ایرانی را بازنمایی میچارچوب

پيوست فرهنگی مطلوب در سراسر تاریخ فرهنگی ایران باشد. شناخت چگونگی این مهم با 

 گردد.مقدور می« ذهنيتتاریخ »نظریة  کمک

ای از سوی های متعدد و پردامنهو فردوسی پژوهش شاهنامهدربارة : پژوهشپیشینة 

های گوناگون در بازشناسی ها و نشستو همایش شده استمحققان ایرانی و غيرایرانی 

گرفته م اانج های بزرگ جهانیاو و حتی مقایسة این اثر سترگ با حماسه شاهنامةفردوسی و 

 گرایی درتذهنيت و ذهنيمندی از منظر تاریخ ؛ اما تقریبًا هيچ پژوهش جامع و هدفاست

سعی دارد  پنج اقليم حضور؛ اگرچه داریوش شایگان در کتاب شده استن انجام شاهنامهباب 

وان و دیگران در مقالة تأثير فردوسی را در ذهن ایرانی نشان دهد یا فاطمه ماه

و  شاهنامة بایسنقریهای (، به بررسی نگاره1393« )های مصوّرشاهنامهاسی شنمخاطب»

، «غزنوی و تعصب دینی محمود شاهنامه»ساالر در مقالة ها پرداخته و محمود اميدداوری آن

و هویت فرهنگی  شاهنامه»شيعی نداشته و در مقالة مدعی است که محمود تعصب دینی ضد 
پرداخته؛  شاهنامهک بودن محمود غزنوی بر نحوة برخورد او با ، به بررسی تر«محمود غزنوی

د. ـازنمایی کنـرا در ذهن و زبان ایرانی ب شاهنامهوذ ـدام نتوانسته نقش و نفـکاما هيچ

اند؛ توجه داشته شاهنامهبه وجهی خاص از  گرایانِتقليلو  بعدییکهای دیگر نيز پژوهش

« پيوند ادبيات موسيقی و نقاشی شاهنامه»مقالة  زاده درسيد عبدالمجيد شریف کهچنان

. از این نمونه است کردهذکر  اجمالبهرا بر موسيقی و نقاشی کلی و  شاهنامه( تأثير 1381)

در ذهن  شاهنامهپژوهی فراوان است که خود نشان از نفوذ شاهنامهتحقيقات پراکنده در حوزة 
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در ساليان اخير در  ذهنيتباید گفت تاریخ  ذهنيتو زبان ایرانی است؛ اما در خصوص تاریخ 

شناسی تاریخ، کمابيش مطرح ترجمة چند کتاب در زمينه فلسفة تاریخ و روش واسطةبهایران، 

نوشته  ذهنيتتاریخ  بر تکيه بانامه نيز، در حوزة معماری ایرانی، . چند مقاله و پایانشده است

درآمدی بر »نازنين شهيدی با عنوان  شدار کارشناسینامة که از جملة آن پایان شده است
کدة بيدهندی در دانش ( با راهنمایی مهرداد قيومی1390« )تاریخ فرهنگی معماری ایران

درآمدی بر تاریخ ذهنيت عامه در »شهيد بهشتی و نيز مقالة  گاهدانشمعماری و شهرسازی 
 مطالعات معماریمجلة  بيدهندی و اميد شمس در (، از مهرداد قيومی1391) «معماری ایران

عباس  برگردان.هال به آر نوشتة جان.« تاریخ فرهنگی»مقالة  چنينهم است. ایران چاپ شده

اما تاکنون هيچ کتاب یا مقالة  ؛آمده است کتاب ماه تاریخ و جغرافيااحمدوند در مجلة 

داشته، و تأثيری که در ذهن و زبان ایرانيان  ذهنيتاز منظر تاریخ  شاهنامهمستقل، به 

اصلی شناخت ذهنيت ایرانی،  کليدشاهکه اگر نيک توجه کنيم، ننگریسته است؛ درحالی

گيری پیشک اثبات و کشف استمرار حيات اجتماعی و فرهنگی ایرانيان با است و بی شاهنامه

 گذر نظریة تاریخ ذهنيت ضرورتی انکارناپذیر است.در ذهن و زبان ایرانی از ره شاهنامهتأثير 

مطالعات فرهنگی بررسی و شناخت چندسویة جامعه با : نی نظری تحقیقمبا

اریخ و گرفتن از همة مصالح و مواد موجود است که در آن نقش افکار، ادبيات، زبان، تکمک

 تا با کوشدیمعبارت تاریخ فرهنگی گویای آن است که این دانش  نماید.هنر برجسته می

دیگر و در اریخ و فرهنگ را با یکتعلوم انسانی یعنی  ای، دو حوزة اصلیی بينارشتهکردروی

 وة تاریخ ای از تحوالت گفتمانی در زمينتعامل با هم ببيند. تاریخ فرهنگی در بستر مجموعه

مطالعات تاریخ فرهنگی  (.10-9: 1389)برک،  گرفته استنظریة اجتماعی و مفهوم فرهنگ شکل 

ن در ميا ی و نمادهاهای توليد، توزیع و کاربست معانبازخوانی فرآیند نوعیبهو تاریخ ذهنيت 

يم اند و نمادها چگونه تفهکه چگونه معناها توليد شدههاست. اینها و ملتها، گروهانسان

نمادها  یا فرآیندهایی که معانی و انده به لحاظ تاریخی برساخت شدهاند، نمادها چگونشده

 اند.دهشب متون ادبی، متنی و بصری توليد و تکثير ها در غالها و بازنماییگفتمان صورتبه
آمد که وجود نگاری سنتی به مطالعات جدید تاریخ برای جبران دو ضعف بزرگ تاریخ

های فکری و درواقع مورخان به پایه بود. ازحدبيشگرایی گرفتن عامه و عينيتهمانا نادیده

نگاری جدید بود ی در تاریخکردروییی که حاصل آن پيدا آوردند رویپندارها و اعمال عامه 

 "پندارهای عامه"تاریخ ذهنيت حاصل توجه به »که به تاریخ ذهنيت عامه مشهور شد. اساساً 

ها و ها و برداشتنتيجة توجه به فرض دیگرعبارتبهبود.  "کردارهای اعيان" جایبه

منظور از تاریخ »بنابراین  ؛(19–18 :1387)استنفورد، « های عامه بودها و اميدها، بيمپردازیخيال
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ذهنيت یا تاریخ طرز نگرش، ذهنيت گزیدگان جامعه در طول تاریخ نيست؛ زیرا ذهنيت 

گرا ی آرمانکردرویگزیدگان موضوع تاریخ اندیشه و مرحلة نخست تاریخ فرهنگی است ]که 

های فرهنگدارد[. ذهنيت یا طرز نگرش مفهومی است که آن را برای فهم و توضيح وضع 

کم اند که در نظر مورخان متعارف غریب یا دستگرفته کار هایی بهگذشته در موضوع

 (.Burke, 1998: 6)« است "نامدرن"

پرده وضوعی که مورخان متعارف به متخّصصان هنر و ادبيات س)مپيونددادن نمادها 

 )برک، تندين آن داشبه زندگی روزمره، موضوعی بود که مورخان اجتماعی سعی در تبي د(بودن

ة این وابستگی این حوزه به مطالعات ادبی و هنری درخور توجه است. در سای(. 74 :1389

تر ادبيات را در بس»گرایی جدید نویسان در قالب تاریخادبياتکه تاریخ شد سعیها گرایش

 و مطالعه کنند. (76)همان: « فرهنگی یا تاریخی خودش بگنجانند

گرا آرمان کردرویی از مورخان فرهنگی به این نتيجه رسيدند که برخ 1920از دهة »

« ماندکه در آن فرهنگ عوام مغفول میازجمله این .هایی استدچار مشکالت و محدودیت

(Hutton, 1991: 237). گرفت  رفته قوامهای بعدی سدة بيستم رفتهلذا این اندیشه در طی دهه

و  اند که در قالب آثار شاخص معمارینيافته ه این فرصت راهای عامها و خواستهکه اگر آرمان

لکه ب ؛های تاریخی به دست ما برسد، بدین معنا نيست که اهميت نداشته استهنر و گزارش

های عامه ها و اندیشهها و آرمانای وجود داشته که خواستهپنهان و ناشناخته وبيشکمجریانی 

اریخ، یگر از تداند. اگر نوعی مرده و شایستة بررسی ندانستهرا نه شریف و فاخر، بلکه فرومایه ش

 های مردم عادی و به زندگی روزمره اختصاص یابد،مستقل از تاریخ اندیشه، به نگرش

ها را نبهجکه ایشان این  جاآن. از شد خواهدپيش روی مورخان گشوده  اندازهایی تازهچشم

ند خواند« تاریخ ذهنيت»ا روع از تاریخ فرهنگی جستند، این نعوام می« ذهنيت»در  تربيش

 .(238)همان: 

 شکلیا کامل  یابی به تاریخ تامبرای دست 1نگاری آنالدر دل مکتب تاریخ تاریخ ذهنيت

توجه به ». در این نظریه بيش از هر چيز با سه مفهوم یا مقوله سر و کار داریم: نخست، گرفت

الگوهای فرهنگی جامعه در دورة »م اانجو سر« رمنوتيکآشنایی با دانش ه»دوم، « روح زمانه

 «.مورد مطالعه
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 و ذهنیت ایرانی شاهنامه

ناپذیر همواره در معرفی و شناخت بنيادهای هویتی و معرفتی، حماسه یک رکن جدایی

در شناختن خصایص نژادها و ملل جهان و چگونگی مدنيت و »اند گفته کهچناناست؛ 

یشان در تکوین تمدن و مليت و نيز در معرفت به قوة خيال و فکر و های امجاهدات و رنج

: 1333)صفا، « های حماسی یکی از بهترین وسایل تحقيق استها، منظومهدرجة استعداد آن

تاریخی  -گيری هویت ملیدر شکل 2و گوستاو یونگ 1متفکرانی چون ارنست کاسيرر یک(.

ند. کاسيرر معتقد است هر ملتی تاریخ خود را نه ی مهم قائلهای ملی نقشها برای حماسهملت

(. 150: 1382)کاسيرر، سازد بریده از الگوهای کهن خویش بلکه منطبق و هماهنگ با آن می

کردهای هر ملتی بر مبنای الگوهایی ها، آرزوها و عملکه ارزش به این معناستسخن کاسيرر 

ر چند امکان دارد این الگوها در ترکيب هاست، هگيرد که در حافظة قومی و ملی آنمی شکل

کند؛ اما میحافظة قومی گرایش به مفاهيمی را توجيه  واقعدرو شکل متفاوتی برساخت شود. 

شکل و محتوای »ارائة ترکيبی معين از آن مفاهيم تحت تأثير سياست و حکومت است. 

 (.72: 1379)مختاری،  «بينی کامل و تجلی عينی روح ملی استحماسه به معنای واقعی، جهان

های جمعی که گيری و استمرار مليت و فرهنگ ایرانی الگوهای ذهنی و ایدهدر شکل

و دارد. ارتباط و استمرار  است داشته ی مهمریشه در اسطوره و حماسة ملی دارد، همواره نقش

ز ميراث منبعی بسيار غنی ا»او  شاهنامةاین الگوها در ذهنيت ایرانی، مدیون فردوسی است. 

ها و توان استمرار هویت ایرانی را از دنيای اسطورهمشترک ایرانيان است که در آن می

های یک الیة اجتماعی تنها نمودار گرایش شاهنامه (.69: 1385)خطيبی، « ها آشکار دیدحماسه

های مختلف و یک نوع ارزش آیينی و یا یک ذهنيت مسلط نيست و تمام ابعاد ذهنی گرایش

زندگانی یک قهرمان، صورتی از تبلور ذهن قومی » شاهنامهدر . است یافتهنی در آن نمود ایرا

 شاهنامه». (53 :1379)مختاری، « خودی باشدبهتواند صرفاً برآمد یک سنت خوداست که نمی

بستگی پهلوانان و شاهان ویژه رستم، سهراب، زال و... را در همرابطة برخی از پهلوانان خود به

و تبلور آرزوهای قومی و کشش و برای طرح  تربيش یکه قابليت کرده استبرقرار  ایگونهبه

بيش از همه تبلور نهایی  پهلوانجهانباشند و در این ميان  های درونی انسان داشتهمکشکش

. البته مقصود این نيست که (118)همان: « کل سازمان ذهنی ایرانی و انسان حماسی است

بلکه هدف این است که اشتراکی در  ؛است ی و اجتماعی دوران تغيير نيافتهاقتضائات فرهنگ
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هایی گرایی و ادراک و احساس عمل قهرمانی یا نياز به آن همواره با شدت و ضعفروحية ایران

هر »شود و پذیرفتنی است اگر به نقل از عالمه قزوینی گفته  داشته استدر تاریخ ایران وجود 

ای که باشد نسبت به حال خود مقدار عظيمی از مليت خود را و درجه ایرانی در هر طبقه

 .(35: 1355)افشار، « مدیون فردوسی است

ای را در نشانههای بيناکه به بهترین شکل ویژگیمتنی است اسطوره شاهنامة فردوسی»

 بکیهت سفرهنگ ایرانی دارد. این اثر هم از نظر موضوعی، هم از حيث مضمونی و هم از ج

های هنری را به خود جلب و مخصوصی دارد که توجه اغلب رشته فردمنحصربههای ویژگی

ها و ها، نقالی، نگارگریشاهنامههای متعدد از وجود نسخه. (9: 1393)نامورمطلق، « کرده است

اند، گرفتهلشک هشاهنامدیگر آثار زبانی، ادبی، تاریخی و هنری و اعتقادات عامه که تحت تأثير 

ر این پژوهش با بررسی ددر ذهن و زبان ایرانی است.  شاهنامهدهندة عمق تأثير اننش

 ة تاریخنظری در تاریخ ادبی و هنری و فرهنگی ایران، قابليت شاهنامهنمودهای مختلف تأثير 

 .کنيممیرانی را معرفی در ذهنيت ای شاهنامههای تأثير و جلوه شاهنامهذهنيت در مطالعات 

 فارسی بر ذهنیت ایرانی در تاریخ ادبیات شاهنامهر های تأثینشان

م ها و مفاهيم که حامل تاریخ، سرگذشت، رسوزبان فارسی با داشتن نظامی از نشانه

ار و ستمرفرهنگی و ساختارهای اجتماعی و ذهنی مشترک اقوام ایرانی بود، نقشی مهم در ا

انی ج، روح ملی شاهنامهون تداوم فرهنگ و ذهنيت ایرانی داشت و با خلق اثری شگرف چ

دنی گيری یک فضای تقابلی و برخورد تم، محصول شکلشاهنامهدوچندان گرفت. آفرینش 

 بود که به سبب فضای خاص سياسی و فرهنگی و احساس خطر نسبت به شکاف تاریخی و

ابع به گواه من»که این ویژهبهنری نيافت. ه -ای جز بروز در ظرف زبانیملی چاره باختگیهویت

ادب  زبان و يدانمادبی و زبانی فارسی، رویارویی ایرانيان با اعراب از سدة چهارم تا هشتم در 

(. اگرچه به باور برخی از محققان 23: 1397)فتوحی، « داشته استها جریان بيش از دیگر ساحت

مواجهه  توان از، نمی(43)همان: « تقابل دو مفهوم عرب و عجم، رویارویی دو هویت زبانی است»

 واجهه بارفتن روح ملی در مساز غافل ماند. احساس از دستو برخورد دو حوزة تمدنی و تاریخ

ترده قبال گسا اب ،با وجود پذیرش پيام نورانی اسالم از جانب قاطبة ایرانيان ،این تقابل عظيم

 مشهود بود؛وسی فرد شاهنامةویژه سرایش های حماسی و تاریخی بهبه آفرینش منظومه

رانی حية ایرا در بازتاب فرهنگ ملی و رو شاهنامهساز گرایشی گسترده که خود ماهيت هویت

اعتنایی عامدانة حکام غيربومیِ متظاهر و تمایلی که با بی و (68: 1379)مختاری،  نشان داد

 روز تقویت شد.بهروز شاهنامهمتعصبِ نژادپرست نسبت به فردوسی و 
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سازی، ترکيب ودبيات فارسی از مناظر مختلف؛ مثل دامنة لغات در تاریخ و ا شاهنامهنفوذ 

ملی، سبک  گرایی و بازاندیشی در اساطيرملی، اسطوره هایداستانتلميح و اشارات به 

ه بدهی لسازی و شکسازی فکری و معرفتی، تاریخسرایی، جریانحماسی، ایجاد نهضت حماسه

ی ظر ادبتوان مشاهده کرد. از نی و... میهای ملی و رشد روحية مقاومت و پایدارجنبش

یش ها نهادینه شدن ژانر حماسه در تاریخ ادبيات فارسی است. از سراترین این تأثيرگذاریمهم

نفوذ  ی شاعران تاو ... و تأثير در سبک و سياق شعر نامهنامه، بهمنگرشاسپآثاری مانندِ 

آثار مختلف عصر  چنينهمدیگر و های در متون عرفانی سده شاهنامهنمادین و سمبليک 

های رمان وهای ادبی مختلف روزگار مشروطه و تا اشعار نو و کالسيک معاصر قاجار و گونه

یران ریخ ادبيات ادر سراسر تا فردوسی شاهنامةنظير گاه کمفارسی امروز همگی گویای جای

 است.

ی نظم ی و سلجوقدوران غزنوکه تقریباً اکثر آثار حماسی ملی بعد از فردوسی در  جاآناز 

توان از احساس ضرورت سرایی بوده، نمیکه این دوران، عصر حماسهصرف این ،اندیافته

ه بورت تاریخی در بازشناسی هویتی و معرفت ملی فارغ بود. شدت و گسترة این احساس ضر

مه ات عحدی بود که حاکمان معارض غزنوی و سلجوقی را نيز برای کسب مشروعيت و محبوبي

 تناسببهيز های متعصب ندر اشعار شاعران درباری آن سلسله کهچنانراه کرد؛ با خود هم

که گاه حاسدانه، وجود این با ،«نظریة اضطراب تأثير»یعنی  ،شناختی بينامتنيتاصل روان

افت. ینفوذی گسترده  ،مضامين حماسی نگریستند،ژادپرستانه به فردوسی میخصمانه و ن

ز اعيت ذهنيتی در ميان جامعة ایرانی، حاکمان غزنوی و سلجوقی را به تب هژمونی چنين

های ایرانی برای فرزندان خود های ایرانی و برگزیدن نامنامهذهنيت ایرانی به جعل نسب

انندِ مة روم سرایی به اقتباس از سبک و زبان فردوسی در دربار سالجقشاهنامهکشاند. رواج 

وقایع دوران سلجوقی را » جاآنکه در  طوسی قانعی شاهنامةو یا  بیبی ابنشاهنامة سرایش 

و...  احمد ارزنجانیالدیننظام شاهنامة، نيز وپنج(: بيست1350، بیبی ابن)« به بحر متقارب درآورد

ن ر زميددر قشرهای مختلف جامعه و بازی ناگزیر شاعران  شاهنامههمگی مبين نفوذ فکری 

 فردوسی است.

 تربيشمردم،  ور به علت رواج ميان قشرهای فرودستـهای منث، داستاندر این ميان

به  مهشاهناهای منثور پس از اساسًا همة قهرمانان داستان .کنندة ذهنيت عامه استنمایان

ای حماسی دارند و این موضوع ای، چهرهشاهنامههای کرد با شخصيتسبب تشابه عمل

، عيار سمککه راویان و کاتبان آثاری چون  بلکه روشی است ؛مطمئناً تصادفی نيست

 اند.گرفتهو پيش  داشته نظرو... در  اميرارسالن، نامهداراب
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سی با فردو و شاهنامهعالوه بر موارد فوق، در اغلب متون تاریخی و ادبی منثور نيز از 

خی از بر. گاه آمده استها در آن شاهنامهاحترام یاد شده و اشعار و تلميحات فراوانی از 

، راالشعتذکرهسمرقندی در  شاهیا دولت چهارمقالهدر  عروضی نظامینویسندگان مثل 

 شاهنامه، از التواریخمجملاند. در ح حال و سرگذشت فردوسی ساختههایی نيز در شرافسانه

نی ه و این یعمأخذی برای طرح مطالب تاریخی در کنار دیگر منابع استفاده شد عنوانبه

وایات حضور ر یا به سبب متافيزیک بوده استنویس مورد اعتماد و وثوق تاریخ نامهشاهمطالب 

ا است ت آوردههای فردوسی روی در ذهن عامه به انعکاس یا نقل برخی روایت شاهنامه

 مةشاهناندهد. نيز برناميدن ش از دست آوردن به تاریخمقبوليت و اقبال عام را در روی
گاه ایجگواه اهميت  (59: 1385)راوندی، « هاها و سردفتر کتابنامه شاهِ »با عنوان  فردوسی

 مهاهناشدربارة  منينؤمجالس المدر ذهن و زبان راوندی است. در مجلس دوازدهم  شاهنامه

قصة  ای است والحقيقه سخنان آن حکيم یگانه، از احوال مبدأ و معاد نشانهفی»: آمده است

ناظم »ی با عنوان از فردوس چنينهممؤلف  (،150: 1354مينوی، )« پادشاهان عجم مجرد بهانه

. عوفی کرده استیاد  (26: 1344)سيستانی،  «الرحمهعليه طوسی فردوسیمناظم تاریخ عجم، 

فردوسی که فردوس فصاحت را رضوان و دعوی بالغت را »کند: گونه معرفی میفردوسی را این

م تما شاهنامهی اصحاب فطنت و مصداق این معنی برهان بود، مقتدای ارباب صفت و پيشوا

 .(34: 1324)عوفی، « است

 گيرد، عطاملک جوینی، بامی در معرض تهدید قرار شدتبهدر دورة مغول که هویت ملی 

 تاریخجای در ذهن و زبان مردم عصر خود در جای شاهنامهابزار نفوذ فرهنگی و ذهنی 
گونه با احترام سی اینکند و از فردوشعار آن استفاده میو ا شاهنامه هایشخصيتاز  گشاجهان

)جوینی، « ای از روایح فردوس مخصوص باد...روان فردوسی که به رایحه»کند: و عزت یاد می

1386: 526.) 
های سـرایی اعـم از حماسـهگذشته از مقلّدان فردوسی و نهضتی که پـس از او در حماسه

بخش دیگر شاعران نيز بـوده و بسـيار د، فردوسی و شعر او الهامملی، دینی و تاریخی به راه افتا

بـه فردوسـی از لحـاظ تعصـب »، هر چند گروهی دیگر از شاعران شده استمورد احترام واقع 

آميـزی را کـه بـه او نسـبت که ممـدوح خـود را بـاال ببرنـد و کارهـای اغراقدینی یا برای این

های مـذکور در ورنـد، اعتـراض کـرده و داسـتاندهند، همه را راست و حقيقی بـه شـمار آمی

« اضـطراب تـأثير»؛ اما بنـا بـر قاعـدة نظریـة (136: 1354)مينـوی، « اندرا دروغ خوانده شاهنامه

نشانة نـاتوانی از انکـار سـيطرة فرهنگـی و ادبـی فردوسـی  شاهنامه( هارولد بلوم، نفی 1973)
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کشاکشـی پيیيـده و جـذاب بـين به نظـر بلـوم در هـر سـنت ادبـی و تـاریخی  چراکهاست؛ 

نویسندگان و شاعران توانا برای حفظ هویت خود با نویسندگان و شاعران پيشين وجود دارد تا 

. وی پيامد چنـين نگرشـی را سـه حالـت (184: 1385)نـوریس، تأثيرشان به چالش کشيده شود 

. (206 -192: 1385)آلـن، دانـد: موضـع مقاومـت، موضـع پـذیرش اقتـدار و تقليـد نوشتاری می

نویسـد و آوای دیگـران در عقيدة او نویسنده همواره به نفع یا ضـد کتـابی از آنِ دیگـری میبه

)تـودوروف، شـود بـدل می« چند ارزشی» سخنیسخن او حضور دارد در نتيجة آن، سخن او به 

ادبـی کـاران . بلوم معتقد است، اضطراب تأثير با برجسته ساختن رقابت در مقابل هم(49: 1382

دهندة تعامل مهربانانة اکنون و گذشـته ورزد که تأثير ادبی هميشه نشانبر این نکته تأکيد می

شدن بر متقـدمان دهندة نبرد اودیپی شاعران و نویسندگانِ متأخر برای چيرهبلکه نشان ؛نيست

ورد بـا . به نظـر او ایـن شـيوة فرویـدی در برخـ(38: 1385)مکاریک، هاست یا ایجاد تغيير در آن

تر اسـت اریت متن گذشته یا متن قویمتون، نوعی بدخوانی خالق برای رهایی از سيطره و جبّ

که به چـالش آزمـون قریحـه و  بوستانو سعدی در  اسکندرنامهنظامی در  کردروی. (60)همان: 

هـم از منظـر یادشـده  ،مانـدمی (429 :1385سعدی، )« بيا تا درین شيوه چالش کنيم»استعداد 

از  نـاخواهخواهبل توجيه است و هم در راستای ناگزیری از حاکميت تاریخ ذهنيـت و پيـروی قا

هـا و اثرپـذیری و یـا هـا و تفـاهمها و تردیـدها، تقابلآن. به دیگر سخن در ورای همة پذیرش

ها کار اوست کـه در روح زمانـه، این فردوسی و شاهشاهنامهبدخوانشی متون منثور و منظوم از 

و ذهنيـت  الگوهای متفاوت برساخت شده صورتبهها جاگرفته و اشته و در عمق ذهنيتاثر گذ

 است. گام ساختهراه و همتاریخی ملتی را با خود هم

های نز داستااهی ادر آثار صوفيانه مثاًل در آثار عطار، سنایی، موالنا، شيخ اشراق و ... گ

ند. ای عرفانيی هر کدام مظهر لطيفهاامهشاهنهای عارفانه شده و مفاهيم برداشت شاهنامه

تم، ، نفس بد؛ رسکاووس مظهر نفس پابسته به امور دنيوی، زال، عقل؛ دیو سفيدچون کیهم

خان، هفت منزل دان؛ سيمرغ، روح و عقل فعال و منبع فيض؛ هفتعارف کامل و مرشد راه

 دشوار سلوک و ایران نماد سرزمين عقل و جان است.

سيمرغ »است: ضمن قصة زال و رستم و اسفندیار آورده عقل سرخسالة سهروردی در ر

ثر پر او د، از اترانآشيانه بر سر طوبی دارد. بامداد از آشيانة خود بدرآید و پر بر زمين باز گس

ثل آن مه یا و در سيمرغ آن خاصيت است که اگر آین ميوه بر درخت پيدا شود و نبات بر زمين

. این (9: 1374)سهروردی، « ر دیده که در آن آینه نگرد خيره شودبرابر سيمرغ بدارند، ه

 .بوده استای مؤثر شاهنامهارفانه از مفاهيم عهای رساند که ذهنيت عامه در تأویلتعبيرات می
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 در ترویج نگارگری ایرانی( شاهنامه)نقش  شاهنامهپیوند نگارگری و 

لی ومی و مبهيتی ما غالباً ران، هنر ایرانی با وجود نفوذ گستردة فرهنگ بيگانه در تاریخ ای

یرانی دان اهنرمن»داشته است. بررسی تاریخ هنر در ایران خود بازتاب همين حقيقت است که 

کردند. بود، تصویر می واقعدرگونه که پسندیدند نه آنخود می کهچنانآنها را پدیده

سبکی  از همان یافتهماوراءالنهر  رون سه و چهار هجری که درقهای دیواری مربوط به نقاشی

های رنگ و روغن دورة قاجار در قرن سيزدهم هجری. که نقاشی کرده استپيروی 

سان است. گردن و هزار سال فاصله یک رغمبهزادگان در هر دو شکل آفرینی شاهشخصيت

 ور ها و خصایص تصویری در تصاویو کمری باریک. این ویژگی ای فراخبازوان ستبر، سينه

. این ویژگی هنر ایرانی (14: 1380)سودآور، « خوردنيز به چشم می شاهنامهتوصيفات کالمی 

ين دهندة نوع ذهنيت جمعی و گرایش ذهنی ایرانيان است، اگر مخاطب این هنرها چننشان

جود رغم وکردند؛ زیرا علیذهنيتی نداشت، هرگز هنرمندان نيز چنين روشی را دنبال نمی

های بنيادی ویژگی ،تفاوت در نگارگری که متأثر از هنر شرق و غرب بودندهای ممکتب

 ها قابل مشاهده است.مشترکی در انواع نگارگری

که هنر چين یا بيزانس گاه نگارگری بيش از آنخاست»گران بسياری معتقدند که پژوهش

ای از آن خهوان نساگر بت» (62: 1390)محمدی و حاتم،  «باشد، هنر ایران پيش از اسالم است

 مانندبهدهد که تصویرگران می ( یافت، احتمااًل نشانشاهنامههای تصویرگری )نخستين نمونه

 :1387)پوپ و اکرمن، « باشندمنبع الهام رجوع کرده  عنوانبهخود شاعر به عهد ساسانی 

ار نی بود، بسيترین نقش تزیيکه در دورة ساسانی، معروف گور بهراممثل صحنة شکار (. 5/2168

 .بوده استمورد اقبال نگارگران دوران اسالمی 

های تصویری و نوع پرداخت روایت اساطيری در کنار مضامين بلند حماسی قابليت

ی آن گردید. فراوان از نخستين قرن پس از سرودن شاهنامهساز نگارگری زمينه شاهنامه

يان اثر و کوشش ایران به روح حماسیها است نگاره تربيشکه موضوع  شاهنامهمجالس رزم در 

های فارسی که مصوّر بدر ميان کتا شاهنامهگردد. لذا برای نمایش هویت و غرور ملی برمی

جعه با مرا»ها در یک جلد رتبة نخست را دارد. اند از نظر دفعات آراستگی و بسياری نگارهشده

وّر مص شاهنامةتاد جلد به فهرست کتب خطی و منابع متعدد تاریخی و هنری بيش از هف

 .شده استیافت  (56 :1387)ميرزایی مهر،  «دارای بيش از پنجاه تصویر



  25 و مطالعات شاهنامه تیذهن خیتار

 

 
 
 

ها رهاین نگا تربيشکه به نگارگری اشاره دارند که  است ی بسيارموارد شاهنامهدر ابيات 

بر دیوار  پنجکنت که هایدیوارنگاره»شوند. این موارد با ها توصيف میبر دیوارها و ایوان

یکی از  شاهنامهکه در وط است کما اینمرب( 163-159: 1390)بلنيتسکی، « ها بودهانهخ

 کر بنایاست. برای نمونه در ذ« ایوان گوهرنگار»ها در این زمينه پربسامدترین عبارت

: 1366)فردوسی،  تآمده استوصيف کاملی از تصویر نگاشته بر دیوار  شاهنامهگرد در سياوش

که از  شده استذکر  شاهنامهاز نگارگری در  های فراوان دیگریمونهن چنينهم( 2/314

يح به تصح شاهنامهجلد پنجم  71تا  61ها در آغاز پادشاهی گشتاسپ ابيات زیباترین آن

 .آمده استخالقی مطلق 

کارهایی است که دامنة تأثير آن تا سرحد خلق از آن شاهشاهنامة فردوسی »

ها، های آن بر دیوارنگارهسط یافته و داستانبمتعدد های هنری و فرهنگی متنبيش

ها، نسخ خطی و ای(، سفالينهای و قاليیهها )پارچهها، ظروف، بافتهبرجستهها، نقشنگارهسنگ

ر ترین محور هنتوان ادعا کرد این کتاب به مرتبة اصلیکه می ایگونهبه ؛است ... بر جای مانده

 .(19: 1395وان، )ماه« تآمده استصویری ایران نائل 

های کاخ بزرگ که نقاشی جاآناست؛ اما از  از دورة غزنوی آثار نگارگری چندانی نمانده

)پوپ و اکرمن، های ساسانی بود ای و در راستای نگارگریمحمود غزنوی دارای مضامين اسطوره

 .دبر پیوی توان به نفوذ سبک نگارگری ایرانی در هنر دورة غزن، می(1603 /3: 1387

شده و ها نگاشته بر فلز، سفال و کاشی شاهنامهاز دورة سلجوقی تصاویر و ابياتی از 

حاکی از  تنهانهآالت ها و دیگر سفالنگارش کتيبه بر روی کاشی»است. نگاری رواج یافتهکتاب

 :1383 ا،)آدامور« کردآن را نيز فراهم می تربيشبلکه موجبات ترویج  بود شاهنامهشهرت عظيم 

ز تحت داشتن و پویایی فرهنگ ایرانی بودند و خود ني. این هنرمندان مشوقان زنده نگه(37

های بارز کردند. از نمونهچنين آثاری خلق می شاهنامهتأثير ذهنيت ایرانی متأثر از 

دورة  های هنر تصویرگریاز اولين نمونه»است که « شاهنامة کاما»نگاری در این عصر شاهنامه

چه عمق نفوذ ذهنيت ایرانی را در دورة سلجوقی آن .(19 :1392زاده، )شریف« سلجوقی است

ه بدهد این است که در ساخت مسجد اردستان که در محل و بقایای مسجدی متعلق نشان می

 نامهشاهز ا، از سبک معماری ایرانی ملهم شده استعهد عباسيان )از نوع مساجد عربی( بنا 

 جم هجریایرانيان طی قرن پن»: آمده است. در توصيف معماری این مسجد ستشده ااستفاده 

سی بيان جاست که تأثير عقایدی را که توسط فردوطرح مساجد عربی را به دور انداختند. این

 (.108 /4: 1371)گدار و دیگران، « یابيمشده، درمی
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 القه بهيل عند و به دلبا استيالی قوم مغول در ایران، مغوالن با فرهنگ ایران درآميخت

عناصر  خان که منجر به قدرت گرفتنروی آوردند. با اسالم آوردن غازان شاهنامهتاریخ، به 

ری های نگارگنگاری قوت گرفت. ظهور مکتبشاهنامهایرانی در دستگاه حکومت ایلخانی شد، 

انی ت ایرنيدر این دوران خود حکایت از گسترش ذه رشيدی ربعتبریز اول و هرات و مجموعة 

بزرگ  شاهنامةکار بر جای مانده از مکتب اول تبریز، ترین شاهدارد. مهم شاهنامهمتأثر از 

 است.« دموت»ایلخانی معروف به 

هنامة شاهای مشهوری چون شاهنامهبا مصوّرشدن  شاهنامهدر دوران تيموری گرایش به 
 رسد و عالوه بر مکتباوج میبه  سلطانشاهنامة ابراهيمو  جوکی محمدشاهنامة ، بایسنقری

نگاری شاهنامهبه  تربيشنگارگری تبریز و هرات، مکتب شيراز نيز در نگارگری ایجاد شد که 

 هایی که سلطانروهی از هنرمندان در کارگاهنگاری گشاهنامهپرداختند. در این دوره برای می

ر ـهفت نگارگ» نامة جوکیشاهاشتن پرداختند، مثالً در نگکاری میبود به همترتيب داده 

 (.Brendt, 2010: 29)« خه را بر عهده داشتنددست، مصوّرسازی نساشناس و چيرهـن

ن به غربی ایرا شمال درقویونلو نيز زمان با تيموریان، ترکمانان قراقویونلو و آقهم

 899خ ریبه تا شاهنامة کارکيااین دوره،  ترین نسخة مصوّرنگاری توجه داشتند. مهمشاهنامه

 (.143-142 :1380)سودآور، هجری برای اميرعلی کيا حاکم الهيجان ساخته و احيا شد 

ن جریا در دوران صفوی نگارگری در سه مکتب تبریز دوم، مکتب قزوین و مکتب اصفهان

شاهنامة »کردند؛ مثالً کاری میهای نگارگری همجمعی در کارگاه صورتبهداشت و هنرمندان 
فوی شود به هفت هنرمند از نگارگران برجستة صکه به دستور او تهيه می مدو اسماعيلشاه 

ترین و مشهورترین های عصر صفوی مهمشاهنامه. از (Rabinsen, 1972:1-8)« منسوب است

ن دوره های مصوّر ایشاهنامهاز دیگر  )مشهور به هوتون( است. شاهنامة طهماسبینسخه، 

، مانشاهنامة شاه سلي، دوم عباسشاهشاهنامة ، هنامة قوامشا، عباسیشاهنامة شاهتوان به می

های هشتراک نگاراشاره کرد. نقطة ا خانشاهنامة قرچغایو  شاهنامة رشيدا، شاهنامة کوچران

فان، د عرهای دورة تيموری با صفوی در این است که تحت تأثير فضای فرهنگی و رششاهنامه

 برای طبيعت گرایش دارند و نيز اغلب شاهانبه تجسم عالمی مثالی و فضایی بهشتی از 

ها تأثير ای سياسی داشتند و این در انتخاب نگارهانگيزه شاهنامهحمایت خود از مصوّرسازی 

قاشان کم رو به کاستی نهاد و نداشت. از قرن یازدهم حمایت شاهان صفوی از هنرمندان کم

 د.ائه در بازارها توليد شهایی برای ارشاهنامههای خصوصی برپا کردند و کارگاه
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ه است و بيش از د بيش از هر کتاب دیگری مصوّر گردیده شاهنامهدر دورة قاجار نيز 

ه بها که گاه شاهنامهدر دست است. ضمناً پراکندگی جغرافيایی این  شاهنامهنسخة مصوّر 

 اند نيز در خور توجه است.حمایت خوانين و اعيان محلی مصوّر گردیده

 یان ذهنین ادعا کرد جرتوادر تاریخ هنر ایران، می شاهنامهه استمرار نگارگری با توجه ب

 هنر در این شاهنامهی در جهت رواج ذهنيت ایرانی و حفظ هویت ملی در سایة و فرهنگي

 شکار کرد.آرا در ذهنيت ایرانی  شاهنامهن، تأثير توان با تحليل و تفسير آنهفته است که می

 ورسومآدابها، باورها و ندیشهاز جنس نيازها، آمال، ا شاهنامههای هنگار»که آن خصوصبه

اسنادی  مثابهبهها بتوانند شود که نگارهرایج در هر دوره است و همين تناسب سبب می

« دس دهتصویری از اوضاع فرهنگی و اجتماعی آن دوران تلقی شود و روح زمانه را انعکا

ها با ها، با تفسير فضای فرهنگی دورهر نظریة تاریخ ذهنيت. به این منظو(18: 1395وان، )ماه

 گشا باشد.تواند راهای و تحليل کمّی میهای برههکمک بررسی

 نمودار نفوذ ذهنیت ایرانی شاهنامهنقالی 

هن و ذهای گسترش فرهنگ و اندیشة حماسی در جلوة ماندگار و مهم دیگری از نشانه

اخر ذکر مف وه برو عال بوده استکه همواره نزد ایرانيان محبوب هنری  ؛زبان ایرانی، نقالی است

را  کرد و آنانبستگی و مشارکت اجتماعی قشرهای مختلف جامعه کمک میملی، به تقویت هم

 داد.در یک کنش اجتماعی با هم شرکت می

ا هسانوگرد، گَهای ملی قبل از اسالم به خوانندگان دورهسابقة نقالی و خواندن داستان

گو در دورة اسالمی نام برده اولين قصه عنوانبهحارث از نصربن سيرة ابن هشامرسد. در می

روایان مسلمان که متوجه شدند انبسياری از فرم». بعدها (276-275: 1360)همدانی،  شده است

دن به گویان در ميان اکثریت مردم زیاد است، به این فکر افتادند تا برای رسينفوذ قصه

 :1388)وزیری،  «کنند ابزاری کارساز استفاده عنوانبهگویان های سياسی خود از قصههدف

است و آداب  های دیوانی آوردهگویی را در ردیف شغل. سيکی در قرن هشتم هجری قصه(133

یات و اآلالقاص: و هو من یجلس فی الطرقات یذکر شيئًا من »شمارد: آن را چنين می

 (.89 :1986 )سيکی، «یفهمه العامه و...لسلف و ینبغی له الّا یذکر اّلا ماااالحادیث و اخبار 

هشام قال: کان بنعن علی»آورد: هشام میبناز قول علی االخبارعيوندینوری در  قتيبهابن

ی و و یغنّ ب بهفيضر عندنا بمرو قاصٌّ یقصّ فيبکينا ثم یخرج بعد ذلک طنبرًا صغيراً من کمّه

 (.4/90: 1986)دینوری، « این تيمار باید اندکی شادییقول: ابا 

. در اوایل ظهور اسالم به دليل شده استیک بدعت دانسته  عنوانبهگویی در اسالم قصه

گویی در اسالم حرام اعالم شد. و دین اسالم، قصه )ص(حارث با پيامبررفتارهای خصمانة نصربن
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های ایرانی را قصه ،های ایرانی آشنا شده بودبا قصه او از تجار عرب که بر اثر تجارت با ایرانيان

خواند که این کار به قيمت جانش تمام برای اعراب می )ص(برای دورکردن مردم از دعوت پيامبر

چون وی از مجلس برخاستی، این »گویی و نقالی در اسالم تحریم گردید. شد و قصه

ستی و قصة رستم و اسفندیار آغاز کردی و السالم نشسيّد عليه جای بازحارث بيامدی و نصربن

تی گه ایشان را گفحکایت ملوک عجم برگرفتی و بگفتی و مردم بر سر وی گرد آمدندی و آن

 (276-275 :1360همدانی، )« گوید؟ر از آن است که محمد میگویم بهتنه این سخن که من می

گو و هاتگویان را ترّقصه وات در مواضع فراوانی شاهدیم که قصه را ترّه البدأوالتاریخدر 

کژروان و کژراهان از »دارد: داند و از شنيدن آن برحذر میگو در مقابل اهل کتاب میبيهوده

گذر بحث در مبادی آفرینش شدگان طریق حق از رهاند... و گمخردان فراز آمدهبرای فریب کم

ودن ککردن باورهای مردمان جهان است به تباه انجامچه بازگشت و سرو بنيادهای آن و آن

دو نکته در گزارش  (.128-125: 1374)مقدسی، « کننده میاند... و اذهان عامه را تباپرداخته

گر های حماسی ایران بودند و دیها، داستانکه این قصههمدانی و مقدسی است و آن این

ت که در اثر اشرفتند. باید توجه دها به شمار میکه عامة مردم مخاطب اصلی قصهاین

شد، یبوط مهایی تازه که به اندیشه و سياست و گرایش هر دوره یا نظام اجتماعی مرضرورت

های داستان تربيشکرد؛ اما عموماً این گروه که گویان و نقاالن در جامعه فرق میموقعيت قصه

 یفرودست مردم تربيششان ند، نزد عامه محبوب بودند و مخاطبخواندرا می شاهنامهحماسی 

ت نفوذ ار تحاین هنر بسي شاهنامهبودند که سواد خواندن و نوشتن نداشتند. بعد از پيدایش 

 در سطوح مختلف جامعه یافت. تربيش یآن قرار گرفت و گسترش

 :خوانی دارندابياتی هستند که حکایت از رواج قصه شاهنامهدر    
ـــود از گـــه باســـتان ـــه ب  یکـــی نام

ـــد ـــر موب ـــت ه ـــده در دس  یپراکن

 

ـــــدرون داســـــتان   فـــــراوان بـــــدو ان

 ای نـــــزد هـــــر بخـــــردیازو بهـــــره
 (1/12: 1366)فردوسی،                         

، ان کيومرثدر داست ازجملهفراوان است.  شاهنامهاز این اشارات در  ی دیگرهاینمونه

 منوچهر، خسروپرویز، بهرام و... .

 ازجملهشود. در کتب آن دوره و میرمهری روبهدر دربار محمود غزنوی با بی شاهنامه

. در آثار بعضی از نویسندگان شده استاثير به آن اشاره ابن الکاملعروضی و  نظامیچهارمقالة 

منوچهری شاعر دربار . .شده استذکر ن شاهنامهدرباری دورة غزنوی، سخنی از فردوسی و 

در  .کرده استفردوسی یاد نمسعود که نام بسياری از شاعران عرب و عجم در شعر او آمده، از 
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مقاماتی که در خدمت دربار بودند،  ازجملهاما  ؛نيز نامی از فردوسی نيامده است تاریخ بيهقی

لد و مردی جَ»کردند. این محدث شود که همان کار نقاالن را میشغل محدثی معرفی می

يوسته در خدمت ها پشود. آنمعرفی می« گوی بر شبه اعرابيان و با زّی و جامة ایشانسخن

 گورخری در راه بگرفتند با»... خواندند. های ایرانی را میسلطان بودند و برای سلطان داستان

ها، پس فرمود تا داغ برنهادند بنام محمود و بگذاشتند که محدثان پيش وی خوانده شکال

 .(2/727: 1385)بيهقی، « بودند که بهرام گور چنين کردی

ای شده که بر ه نام کاراسی در دربار محمود غزنوی خبر دادهاز وجود شخصی ب چنينهم

 ی فراواناماست. این شخص در دربار محمود از احتر خواندهمی شاهنامهسلطان غزنوی 

ایستاد و نشست و کاراسی میتا به حدی حرمت او بيفزود که عنصری می»برخوردار بود. 

البته به علت وجود  (.21: 1325ل، )اقبا« رفتمیکرد تا سلطان به خواب می حکایت

است،  خواندهرا می شاهنامههای متعدد در آن دوران مشخص نيست که کاراسی کدام شاهنامه

را از  ردوسیفهای ملی ایرانی تا چه حد توانسته بود در درباری که مهم این است که داستان

 بود، نفوذ کند. خود دور کرده

تازد، کشی برادرش بر غزنين میبه کينه غوری حسينالءالدینعدر پایان کار غزنویان وقتی 

ضوع این مو با اشاره به قالهچهارمخواند. در را بر گور محمود می شاهنامهاین پادشاه قهار شعر 

جا حشمت محمودی نمانده بود، حرمت فردوسی همه خداوندان خرد دانند که این»آید: می

 (.47-46 :1382، عروضی نظامی) «بود و نظم او

 مهشاهناگری مانع از توجه به در دوران سلجوقی هرچند که تعصبات دینی و رواج صوفی

خوانی شاهنامهکم جای خود را یافت تا جایی که در اواخر دورة سلجوقی، کم شاهنامهبود، 

وی دستور » چنينهم (.526 :1362)خواندمير، شاه مشهور است طغرل سوم در تقابل با خوارزم

موری نيز در دورة تي(. 641: 1393)اوزگودنلی،  «خوانی کنندشاهنامهها داد که در جنگمی

خوان شاهنامهمحمود »خوانان مشهور این دوره شاهنامهیابد. از می ی فراوانرواج شاهنامه

 (.11: 1354لسان، )« تبریزی است

یابد تا می تربيش یخوانی با روی کار آمدن دولت صفوی رونقشاهنامهو  شاهنامهتوجه به 

کردند. در دوران ها شرکت میخانهجایی که خود شاهان صفوی در مجالس نقالی و قهوه

يدر حموالنا » خوانی به اوج خود رسيد.شاهنامهها خانهعباس با رونق بسيار قهوهشاه

 (191: 1350ترکمان، )« خوان... موالنا محمدخورشيد اصفهانی... و موالنا فتحی برادرش...قصه

گران سوار و دیمقيمای زرکش، مال بيخودی جنابندی، حسينا صبوحی، مالمؤمن مشهور به یکه

 خوانان بودند.شاهنامهاز جملة 
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خوانان[ خود شاهنامه، اغلب ]داشته استرونق نيز بازاری پر عباسشاهها پس از خانهقهوه»

ا به پسرایان وقتی شاهنامهخوانان و ن قصهای از ایگوی... پارهساز و مثنویشاهنامهشاعر بوده و 

زرکش از مردم  کردند، مثل مقيمایمی خوانی دست برداشته و توبهگذاشتند، از قصهسن می

 انجام های متشرعانرسد تحت آموزهان به نظر میخوانکردن قصهتوبه (.13: 1354)لسان،  «رشت

ة در دور موردتوجهز نکات ادانستند. خوانی را حرام میکه بنا بر سنت، قصه شده استمی

ن نقاال»در جنگ است.  فرماندة قزلباش و دیگران محمد استاجلوخوانی خانشاهنامهصفوی، 

ای عده» و (230 :1380 )متز و بارک،« گفتندهای مختلف اردوگاه برای سربازان نقل میدر قسمت

رها را شتند آن شعند و از حفظ داشناختاز افسران و سربازان که اشعار رزمی فردوسی را می

 در ميان سربازان و مردم شاهنامهدهندة نفوذ این اتفاق نشان (.301)همان: « کردندتکرار می

 کاشفی واعظی)شود خوانان معرفی میآدابی برای قصهنامه سلطانی فتوتصفوی است. در  ةدور

شود و از می کوچه و بازار کشيده خوانی بهشاهنامه(. در همين دوره، 302-305 :1350، سبزواری

ز و در آن اوان ا»شوند هایی الابالی معرفی میخوانان، انسانشاهنامهافتد و ارج و منزلت می

باز و باز و خيالساز و طاسآرایان از قصهخوانان و معرکهخوانان و قصهشاهنامهاقسام مردم 

جایی دیگر از رسم  (.254 :1344سيستانی، )« دیگر اقسام از این فنون در راشکلک بسيار بودند

 .(250)همان:  دآییسوری صحبت به ميان مخوانی در جشن چهارشنبهشاهنامه

یتخت نقاالن مختلف از شهرهای گوناگون به پا»ها و هنر نقالی خانهدورة قاجار با رونق قهوه

گردند. هنر نقالی با هنر می و خواص و عوام جذب این (86: 1375باشی، )بلوک« شوندجذب می

 ته اسبودهميشه نزد عموم اقشار جامعه محبوب  ،قابليت گسترده که در جذب مخاطب دارد

م گردد؛ زیرا مردیابد، دوچندان میخوانی پيوند میشاهنامهو این محبوبيت وقتی که نقالی با 

رقرار بن ارتباط یابند و با آشده میهای روایتها و آرزوهای خود را در قالب داستانآرمان

 تواند باشد.های جمعی میکنند. از این منظر این هنر جلوة خوبی از ذهنيتمی

 شاهنامهاعتقادات عامه بر مبنای 

امة عت که باید در نظر داش شاهنامهدر پرداختن به اعتقادات عامه متأثر از فردوسی و 

 .اندپسندیدند روایت کردهیخود م کهچنانآنو زندگی فردوسی را  شاهنامههای روایت مردم،

و  تدوینتأخر در » است، ت عدم توجه اهل فضل مدون نشدههرچند که این اعتقادات به عل

 (.60: 1388)آیدنلو،  «ها نيستپيشينگی آنقدمتی یا بیشان هرگز دليل کمثبت مکتوب

رواج داشته  دربارة قدمت این افکار باید دانست گروهی از این اعتقادات قبل از فردوسی نيز

عامل قابل توجه در تبيين افکار »اند. مثالً در دورة صفاریان احيا گردیده شاهنامهو با سرودن 



  31 و مطالعات شاهنامه تیذهن خیتار

 

 
 
 

و یا در ( 370: 1393)پزشک،  «ها بودهای رستم نزد آنعمومی سيستانيان شهرت داستان

اطيری های باستانی و اسیادگار سنت تربيشاعياد، آدابی کهن که  جزبهروزگار سامانيان »

مثل اعتقاداتی دربارة سوگ سياوش و  (552: 1393)ناجی، « زرتشتی بود در شهرها رواج داشت

هرسال روز نوروز پيش از برآمدن آفتاب هر مردی »در ميان اهل بخارا که « موضع گور او»

 (553)همان: « کردخروسی قربانی می جاآن

 (الف است: دو دسته اهنامهشدربارة فردوسی و  در نگاهی کلی اعتقادات عامة مردم

مذهب فردوسی،  ةچون اعتقاداتی دربار. همشاهنامهاعتقاداتی راجع به سرگذشت فردوسی و 

مثنوی یوسف شدن از دربار غزنوی و پناه بردن به حاکم خان لنجان در اصفهان، سرودن رانده
رستم،  فرینندة، فردوسی آفردوسی دوستیميهن ،شاهنامهپس از پشيمانی از سرایش  و زليخا

 و فردوسی سَرایی،شاهنامه هایدشواری و ها، رنج)ع(با امام علی او رابطة و فردوسی تشيع

 واقعی ،شاهنامه ابيات شمار ،شاهنامه نظم زمان فردوسی، مّدت طبع ، مناعتمحمود سلطان

، در نظر فردوسی شاهنامههای داستان عينی ، تجسّمشاهنامه دادهایروی و روایات بودنِ

 شاهنامه ،شاهنامه زودهنگام شهرت و رواج ،ابيات منسوب ،شاهنامه در عربی ایواژه نبودنِ

روایاتی دربارة  (ب ؛(78-59: 1388)آیدنلو، فردوسی  بودنِ بهشتی ،است خوش آخرش

ای. مثالً کاوه نزد عموم ایرانيان نماد دادخواهی است شاهنامههای مختلف ها و مکانشخصيت

اعتقادات مختلفی  چنينهم(. 45: 1370)عناصری،  ی درباره گرشاسپ و اژدهاکشی اوو نيز روایات

: بستن ضحاک با زهی از ازجملهدربارة ضحاک و فرجام کارش در ميان عامه وجود داشت 

بانانی گوناگون بر پوست او، واژگونه بستن ضحاک در بن چاه یا غاری در دماوند، گماردن نگه

تن طلسمی به هيأت دو مرد توسط پریان به دستور حضرت ضحاک توسط فریدون، ساخ

ازک شدن بر ضحاک، ليسيدن ضحاک و یا ماران دوشش زنجيرهای فریدونی را و ن )ع(سليمان

کوب یا صدای خروس گران سندانهای پتک آهنشان با صدای ضربهها و دوباره محکم شدنآن

موزی ضحاک در دماوند به جادوان، باور کوه دماوند، سحرآ باب درسفيد در دماوند، اعتقاداتی 

ضحاک و نيز فرجام کارش در پایان جهان. این معتقدات در کتب مختلف تاریخی  بودنزندهبه 

، مسعودی التنبيه و االشراف، اثيرابن الکامل فی التاریخ، حموی یاقوت البلدانمعجم چون

البدأ ، االخبار گردیزیزین، ير ثعالبیغررالسّ، القصصو التواریخ مجمل، فقيهمختصر البلدان ابن
شيرازی در  . انجویآمده استو بسياری دیگر  نامة طرسوسیمقدمة ابومسلم، و التاریخ مقدسی

. کرده استآوری بهایی از این اعتقادات را جمعميراث گران نامهردوسیفجلدی مجموعة سه

چون ها ظهور یافته است. همه و در آنبسياری از این باورها در شعر و دیگر هنرها تأثير گذاشت
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باختگی رستم و مرکب و پوشش او و ... که گاه چندان مطابقتی با هایی دربارة دلروایت

 ندارند. شاهنامه

ای دارد، فراوان شاهنامهيز روایات عامه که ریشه در ذهنيت های متفاوت ندربارة مکان 

مرغ زال سي»گویند: « زارمرغ مندیش»غور به نام های یکی از کوه باب دراست. مثالً اهالی غور 

مائه بود از آن کوه آواز و مائه و ستاست و ... در سنين که ميان خمسزر را در آن کوه پرورده 

نيز البرز  و (منهاج سراجبه نقل از  654: 1393)سيّدی، « نالة تعریب برآمد که زال زر درگذشت

ی در باب . نيز باورهای مختلف(648)همان:  شده استهای غور خوانده اساطيری یکی از کوه

ه و انتساب اقوام گاهای متفاوت و خاستها و مکانگيری شهرها و قلعهتاریخ و چگونگی شکل

ز اورها هنوای دارد. بسياری از این بشاهنامهدر ذهنيت  جای ایران وجود دارد که ریشهدر جای

انی و ين جو روبود که تحت تأثير چن جاآنها تا ميان عامه رایج است. قدرت نفوذ این باور

یده ای و ایرانی دهشاهنامهای ذهنيت ذهنی جامعه، حتی در بنای اماکن اسالمی نيز جلوه

« های پادشاهان ساسانی ساختندمسجدهایی شبيه کاخ»از دورة سلجوقی  کهچنان ؛شودمی

چون بقعة خضر ر اماکن زیارتی همد امهشاهنابياتی از  نگاریکتيبهیا  و (14: 1389کرافت، )لی

 است.همدان که از دورة سلجوقی مانده

 گیرینتیجه

در  ردوسی بر ذهنيت ایرانیفو  شاهنامههایی از تأثير در این جستار اطالعات و نشانه   

شد و مشخص شد که در تمام ادوار تاریخی  های مختلف تاریخ ایران نشان دادهدوره

ار استمر که حاصل آن داشته استاز طرف عامه و اعيان وجود  شاهنامهبه های بسياری گرایش

ها شانهین نافرهنگی و ذهنی است که در هنر، ادبيات و رفتارهای جمعی ایرانی متبلور است. 

 در طول یرانیهای انسان ادر انطباق با روحيات ملی و آرمان شاهنامهحاکی از ظرفيت فراوان 

ها و نهجوی نشاوکه رسالت تاریخ ذهنيت، جست جاآناست. از روزگاران ممتد و مستمر 

 کری عامهها در بستر روانی جامعه و در قالب الگوهای فرهنگی و جهان فاطالعات و تفسير آن

 مفاهيم سبت بهاست و در این راه نحوة نگرش و برخورد جامعه را ن« تاریخ کامل»برای نيل به 

نرهایی هدر ادبيات و  شاهنامهه و مستمر ير و نفوذ گستردتوان تأثسنجد، میمورد پژوهش می

گرش به نفيت چون نگارگری، نقالی، نمایش و... را سنجيد و به الگوهای رفتارهای جمعی و کي

 برد. مليت و اجتماع ایرانی پی

ترین ميراث جمعی ایرانی است، سنجش و بررسی تفکر که زبان فارسی اصلی جاآناز    

در بستر زبان فارسی راهی مطمئن برای شناخت ذهنيت ایرانی در  شاهنامه جمعی متأثر از
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هنرهایی چون نگارگری، نقاشی و مخصوصًا نقالی و  چنينهمادوار تاریخ ملت ایران است. 

اند، برای نمایاندن خوانی که توسط اقشار مختلف مردم توليد و بازتوليد و عرصه شدهشاهنامه

. در این ميان بدیهی است که ز اهميت باالیی برخوردار استیرانی اذهنيت خاص انسان ا

نمای ای، خود آیينة تمامشاهنامههای ها و مکانها و معتقدات عامه دربارة شخصيتآیين

های این نظریة تاریخ ذهنيت با بررسی و تفسير نشانه ،به این منظور .تواند باشدها میذهنيت

ای و های برههذهنيت مثل روش تحليل کمّی، بررسیهای خاص تاریخ تأثيرات به کمک روش

گر این حوزه بر روی پژوهش شاهنامهای جدید در مطالعات تواند درییهای میتاریخ زنجيره

 بگشاید.
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