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 چکيده

ای تاریخی و متعلق به نیمۀ دوم سدۀ سیزدهم است که حماسه جنگ خراسانمنظومۀ 

 ت. او درفردوسی سروده اس شاهنامۀآن را به پیروی از « محتاج»شاعری ناشناس با تخلص 

از  شاه قاجاردوران حکومت ناصرالدینرا که در « فتنۀ ساالر»این منظومه وقایع مربوط به 

ین ست. ااخراسان آغاز شد و حکومت مرکزی را درگیر کرد، در بحر متقارب به نظم کشیده 

های ؤلفهمپرداخته و سپس با تحلیل  جنگ خراسانمقاله ابتدا به معرفی و بررسی منظومۀ 

یرانی در اه هویت دهنده بدهد که برای تبیین مفاهیم شکلمتنی و فرامتنی آن نشان می

که فقط –گرایانۀ افراطی عصر قاجار و ادوار متنهی به دورۀ معاصر، در کنار نگاه باستان

های توان به انگارهمی -تر شنیده شده استخاطر تأثیر گفتمان مسلط بر عصر قاجار بیشبه

؛ ردهای حماسی متعلق به ادوار اخیر توجه کهویت ایرانی جدید از خالل بررسی منظومه

 امری که در مطالعات فرهنگی معاصر از آن غفلت شده است.
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 . مقدمه1

نویسان به توصیف و گریِ تاریخگری در تاریخ، فراتر از استحالۀ کارکرِد گزارشمقولۀ روایت

ته، دنبال داش تحولی را که در تواریخ منظوم حماسی فارسی به ترینبسط دراماتیک، اصلی

هایی یزهگرایی در فرایند فهم وقایع تاریخی بوده است. شاعرانی که با انگرشد شاخصۀ هویت

های شخصی به سوی نظم تاریخ با چهارچوب حماسه مختلف چون سفارش حامیان یا گرایش

سته یا ، خواده بودند، تحت تأثیر عواملی چندو صورت بحر متقارب )عمدتًا( تمایل پیدا کر

طلبی در آن به طرز کردند که هویتناخواسته قرائتی از تاریخ را به زبان شعر ارائه می

ن های آگاهانۀ شاعران و ممدوحاداری ارتقا یافته بود. اگر چه این تغییرات از انگیزهمعنی

های ادبی حاکم بر ده بودند که به سنتواملی نیز به آن دامن زعها نیز متأثر شده بود، آن

ان فردوسی و تالش شاعر ۀشاهنامشدند. تقلید از فضای ادبی شعر حماسی فارسی مربوط می

کار حکیم ری و حماسی شاهبرای نزدیک کردن قهرمانان روایت خود به قهرمانان اساطی

تفاوتی چون های مطلبی به سوی افقدر فضاهایی که هویت ای بود که حتالهطوس، مسأ

های الگوواری شد، شاعران را به سوی خلق ترکیبهای مذهبی و سیاسی منحرف میگرایش

ذهنیت غالب بر تری از پیشها رکن قویداد که هویت در آنمیان تاریخ و حماسه سوق می

 ها بوده است.فضای خلق این منظومه

 ویته لۀمسأ با قعمی پیوندی حماسی هایاهمیت این امر از آن روست که منظومه

 هایپژوهش از بسیاری گشایراه تواندمی آثار این دقیق بررسی دارند و بنابراین جمعی

در  که قاجار عصر دربارۀ ویژهبه حماسی هایمنظومه این اهمیت. باشد ملی هویت پیرامون

 در. است دوچندان گیردمی باال ایران در ملی هویت بحث سیاسی، و اجتماعی دالیل آن به

 تسلط علت به که اندشده سروده تاریخی-حماسی هایمنظومه از زیادی شمار عصر این

. اندشده شناخته و خوانده ترکم دوره، این سیاسی و اجتماعی فضای بر فکریروشن گفتمان

. کنندمی نزدیک یادب روایت به را آن تاریخ، دل از هویتی روایتی برساختن با هامنظومه این

 بعضی از تنفروکاس یا وقایع برخی کردنبرجسته منظور به تاریخی دهایداروی گزینش

 از گیریبهره با داستان هب گزارش از تاریخ تقلیل و همانی،این و تمثیل از استفاده ها،ارزش

 هایمنظومه در ادبی روایت به تاریخ کنندۀنزدیک مهم عوامل از حماسی، بالغت و لحن

 .قاجارند عصر حماسی
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 قرن وارداتی گراییملی از پیش و بیش که تاریخی آگاهی از ها نوعیمنظومه در این

 چنینمه. است شناسایی داشته قابل جریان هاآن سرایندگان ضمیر و ذهن در نوزدهمی،

 و «غرب آوردره» و «جاسازبی» نه تماماً  دوره، این گراییهویت رایج، برخالف گمان

 با. دارد ریانج آن در «نویسیسره» راستای در یمصنوع تالشی نه و است «ستیزعرب»

 آفرینش و اعیاجتم متقابل امر تأثیر حاصل مذکور، هایحماسه رسدمی نظربه حال،این

 .است ملی امر از سرایندگانشان دریافت و درک معیار فردوسی شاهنامۀ و اندادبی

 و ملی هویت ۀلمسأ سر رب ایران، در که امداشته توجه به این مهم البته در این مقاله

 دیرباز که از ین پذیرفتنی استاحال،  در عین. وجود دارد نظر اختالف گراییهای ملیریشه

 زا را ایران تاریخی و ایاسطوره روایت غیرایرانی گاه و ایرانی مورخان تاریخی برجستۀ متون»

 ترتیب این به و ردهدرآو تصویر به خود فعالیت دوران تا سپس و ساسانی تا دادیپیش دوران

 هاینسل به امروز تا ادبی و فرهنگی تاریخی، سرزمینی، پدیدۀ یک منزلۀ به را ایران ایدۀ

 و تاریخی پدیدۀ یک چونهم ایرانی هویت اساس، این بر و اندداده انتقال ایرانیان درپیپی

 کهبل گوید،می مدرنپست و مدرن روایت که طورآن مدرن، دوران محصول نه سیاسی،

ین هم .(223: 1397 احمدی،) «است بوده اسالم از پس و پیش متمادی هایقرن محصول

 واست  هویت تاریخی است که شالودۀ گفتمانی تحت عنوان تداوم فرهنگی را تشکیل داده

 تاریخی قلمداد کرد. توان آن را نوعی از آگاهیمی

 یا هستند طلبنشان تجددسرایندگا و دوره این حماسی هایمنظومه کهاین از فارغ

 اشتراک نقطه یک در گرا، همگیاسالم یا گراملی آن، موافق یا مخالف غرب خواه،مشروعه

و  نآ مندرج در رانیای اساطیر و هاقهرمان ،شاهنامه آن پذیرفتن و از آنِ خود دانستن و دارند

 اما عصر، ینا در وعمتن صداهای همۀ وجود با .است باستان ایران پادشاهان باور به اقتدار

 بودن ایرانی رد کهکفروغی خالصه  محمدعلی تعریف همان توان درمی را بودن ایرانی تعریف

دانست و حماسۀ ملی و سرآمد آن می...«  و گودرز و گیو و رستم دانستن خود آن از» را

ین آثار، ابرشمرد. با این حال، « احساس ایرانی بودن»های فردوسی را یکی از مؤلفه شاهنامۀ

های پهلوانی هایی بر مبنای افسانهفردوسی یا منظومه شاهنامۀعیار از تقلیدی صرف و تمام

گرایانه هم تهی ها، که از نگاه باستانچنین هویت ملی مد نظر سرایندگان آننیستند؛ هم

ش وت از آن در پیفردوسی دارد و راهی متفا شاهنامۀهایی با نیست، در دیدگاه، تفاوت

 گیرد.می
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این  اول درجۀ ها توجه به این موضوع است که دردست از منظومهنکتۀ مهم دربارۀ این

 این در که اولویتخیر؛ بل یا شمار آوریمبه «تاریخی» دادۀ را هامنظومه این که نیست مهم

نجیم و در نظر داشته بس و ببینیم را وقایع دهندگانگزارش و نویسندگان کردروی که است

 بلند اگرچه که دارد وجود صدا زیادی بسیار تعداد آن عصر، بلند صداهای کنار در که باشیم

 و تاریخ به منبعیتک و جانبهیک نگاه .دارند وجود و «هستند» اما( مختلف دالیل به) نیستند

از  ما دریافت در قصن باعث عصر، آن فکرانآثار روشن به نگاه با فقط هم آن و قاجار ادبیات

 . شودمی عصر آن تاریخ

چنان های حماسی عصر قاجار همبا تمام این اوصاف، جای خالی پژوهش دربارۀ منظومه

تۀ شدۀ خورد و تحقیقات در این زمینه غالباً محدود به چند اثر برجسته و شناخبه چشم می

دامۀ ای، که ، سرودۀ شیخ احمدبن مال حافظ عقیلی کرمانساالرنامهاین دوره است؛ از جمله 

قاجار  دین شاهظفرالمیرزا آقاخان کرمانی است و تاریخ ایران را از آغاز تا زمان م مۀ باستاننا

ذشت ، سرودۀ حسن وحید دستگردی، در سرگسرگذشت اردشیر بابکانبه نظم کشیده است؛ 

ها و حوادث زندگی خان صبای کاشانی در شرح برخی جنگعلی، اثر فتحنامهشهنشاهاردشیر؛ 

، سرودۀ ادیب قیصرنامههای آقامحمدخان قاجار؛ اجار و نیز برخی جنگشاه قعلیفتح

های ارتش آلمان با متفقین در جنگ اول جهانی، مدح قیصر پیشاوری، در شرح جنگ

های ستیز آلمان )ویلهلم دوم(، نکوهش روس و فرانسه و امریکا و افشای دسیسهانگلیس

ع جنگ علی تاجر شیرازی، در موضورزا حسین، سرودۀ میمیکادونامهانگلیس در شرق و ایران؛ 

 ژاپن و روسیۀ تزاری.

های حماسی تاریخی و دینی بعد از دورۀ معرفی و بررسی اجمالی منظومه»در این بین، 
نامۀ عنوان پایان« های سیزدهم و چهاردهم(صفوی )نیمۀ دوم سدۀ دوازدهم و سده

نمایی دکتر محمود مدبّری با راه 1391 کارشناسی ارشد نازنین غفّاری است که آن را در سال

های گاه شهید باهنر کرمان تألیف کرده است. در این پژوهش، فهرستی از منظومهدر دانش

حماسی تاریخی و دینی متعلق به نیمۀ دوّم سدۀ دوازدهم، سدۀ سیزدهم و نیمۀ نخست سدۀ 

های تعداد نسخهچهاردهم گردآوری شده و توضیحی کوتاه شامل موضوع، نام سراینده، 

که نویسنده در پایان، نظر خود را دربارۀ ها نوشته شده است. با اینداری آنموجود و محل نگه

کند، اما هدف فردوسی بیان می شاهنامۀها در مقایسه با کیفیت آثار و ارزش ادبی آن

کرده  که فقط به ارائۀ فهرستی توصیفی بسندهیک از این آثار نیست بلپژوهش، تحلیل هیچ
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های حماسی، برای پژوهندگان این است. با وجود این، گردآوری چنین فهرستی از منظومه

 کند.نوع ادبی ثمربخش است و مسیر پژوهش را هموار می

های حماسی این عصر، تاکنون آثار این درحالیست که از میان انبوه منظومه

اند. شمار وهش دانسته شدهو پژاند و شایستۀ تحقیق نتشار یافتهاشماری بخت چاپ و انگشت

های داخل ها و موزهخانهچنان در قفسۀ نسخ خطی کتابها هنوز و همبسیاری از این منظومه

اند محل تحقیقات ادبی جدی قرار هایی که منتشر شدهو آن و خارج کشور ناگشوده مانده

 اند.نگرفته

 جنگ خراسان. معرفی منظومة 2

است، در شرح « محتاج»شاعری ناشناس با تخلص  ، سرودۀجنگ خراسانمنظومۀ 

 دادی معروف به واقعۀ ساالر. عالوه بر سراینده، تاریخ سرایش منظومه هم مشخصروی

به پایان  1266ه.ق. آغاز شده و در سال  1262داد از سال جا که این رخنیست، اما از آن

می پس از اید همین سال یا ک، تاریخ نظم این حماسه نیز ب(327: 1378)بامداد، رسیده است 

ده، با شصفحه و بحر متقارب سروده  127آن باشد. تنها یک نسخه از این منظومه که در 

 است. خانۀ ملی موجوددر سازمان اسناد و کتاب« 370ف »شمارۀ 

ذکر کرده، اما در شمارش تعداد  (73:1391)برگ  63های این منظومه را غفاری تعداد برگ

یات آن دچار لغزش شده است. البته پیداست که ایشان خود نسخه را صفحات و شمار اب

گوید این نسخه جا که میهای خطی بسنده کرده است، آنندیده و به اطالعات فهرست نسخه

« بیت باشد 700توان حدس زد این منظومه حدود می»سطر است پس  12برگ و  63دارای 

ضرب تعداد سطر  است که تعداد ابیات را حاصلجا به خطا رفته حدس نویسنده از آن)همان(. 

که شمار صفحات این منظومه در تعداد برگ در نظر گرفته است نه تعداد صفحه؛ حال آن

ها هم تعداد سطرها برابر نیستند. با این وصف، این صفحه است و در همۀ صفحه 127

بیت  1513جموع برگه است )صفحۀ پایانی سفید( و در م 64صفحه در  127منظومه دارای 

جای آن ها در جایدارد. دلیل مساوی نبودن تعداد ابیات در همۀ صفحات هم وجود عنوان

رسد. البته در این میان، جای یک عنوان هم خالی عنوان می 8ها به است که تعداد آن

که به تعداد های این منظومه این است که با آنگذاشته شده است. نکتۀ دیگر دربارۀ عنوان

ها نه ۀ عناوین، جای خالی نسبتاً وسیعی در میان متن در نظر گرفته شده، اما تمام عنوانهم
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که در حاشیۀ صفحه به صورت عمودی و موازی با ضلع طولی صفحه در جای درست خود، بل

 اند.نوشته شده

 شود:منظومه به خط نستعلیق شکستۀ قاجاری است و با این بیت آغاز می

 طف خاااادالگشااااادم زبااااان را بااااه
 

 باااه کاغاااذ نماااودم قلااام آشااانا 
 

مه هذا کتاب شاهنا»نخستین عنوان در حاشیۀ صفحۀ نخست نوشته شده و آن عبارت 

گذاری که در سراسر منظومه شاهدی مبنی بر ناماست. با توجه به این« دعوای مشهد مقدس

ید که عنوان آنظر میخورد، بهچشم نمیاز سوی سراینده به« جنگ خراسان»این اثر به نام 

بت ثرا برای آن  جنگ خراسانم نویسان نسخ خطی نامنظومه همین بوده، اما بعدها فهرست

 داند:ه. ق. می 1264کند، مربوط به سال اند. سراینده، ماجرایی را که روایت میکرده

 ز تااااااریخ بگذشاااااته در روزگاااااار
 

 چاروسااال و هاام شصااتهاازار و دوصد 
 

اش نیست، ها هم نشانی از وی و منظومهبرد و در تذکرهنمیگرچه سراینده نامی از خود 

رسد تخلص شعری نظر میکند که بهخطاب می« محتاج»جای این اثر خود را اما در جای

های پرشمار رسد و این از لغزشحال، شاعر )یا کاتب( چندان باسواد به نظر نمیاوست. با این

جای ضریح، و به« زریح»جای رئیس، به« رئیث»امالیی در سراسر منظومه پیداست؛ 

ها، خطاهای وزن و قافیه هم این اند. افزون بر اینجای انتخاب، از این جملهبه« انتخواب»

ها با ازهقافیه کردن انبیا با پناه، دروکنند؛ نمونه را همگمان را دربارۀ شاعر منظومه تقویت می

   .فنا با تباه ، هرات با حیاط، احتیاط با هرات،هاها با برجها، حیا با پادشاه، دروازهکوچه

شاه است که دادهای مهم عصر قاجار و مقارن با حکومت ناصرالدینواقعۀ ساالر از روی

اند. نیز یاد کرده (19: 1385؛ هدایت، 525: 1380)خورموجی، « فتنۀ ساالر»برخی از آن با عنوان 

شاه به غاز شده و در اوایل حکومت ناصرالدینداد از اواخر حکومت محمدشاه قاجار آاین روی

الدولۀ دولّوی آصف خانیارفرزند اهلل ساالر، خانپایان رسیده است. در این واقعه، محمدحسن

عنوان  به که (530: 1380)شعبانی، شاه و دایی محمدشاه علیاعظم سابق فتح قاجار، صدر

 اعظم صدر آقاسی، میرزا با شپدر اختالف دلیل به بود، خراسان حاکم، پدر جانشین

 خراسان )ایل شادلو( شمال کردهای از گروهی کمک ، با(233: 1361)آدمیت، قاجار  محمدشاه

 به پایتخت فتح برای ساالر سپاه(. 156: 1380)شمیم، « کرد شورش مرکزی حکومت علیه»
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 متواری رساال و خورد شکست دولتی قوای از 1سبزوار نزدیکی در اما کرد حرکت تهران سوی

 شادلو، خانجعفرقلی کمک شاه، بهمحمد فوت از پس باراین و دیگر بار ساالر خانشد. حسن

 خود تصرف به را مشهد جمله از و خراسان تمامی ساالر زد. قیام به دست شادلو، ایل رئیس

 میان این در (.38: 1368)نجمی، درآورد و در این شهر دست به کشتار علنی مخالفان خود زد 

 مستقل بودند،( شادلو رقیب ایل) زعفرانلو ایل نشینخان که قوچان و شیروان شهر دو تنها

 ماندند. باقی

 و ساز با را السلطنهمحسا نام به قاجار زادگانشاه از یکی ساالر فتنۀ رفع برای امیرکبیر

 ولتید سپاه میان که نبردی در .(234: 1361)آدمیت، کرد  گسیل خراسان سوی به نظامی برگ

 مشهد هب و خورد شکست ساالر خانحسن گرفت در سبزوار نزدیکی در هم با شورشیان و

 قوای با شادلو خانحیدرقلی شادلو و برادرش خانقلیجعفر نبرد این آستانۀ در گریخت.

 تا و گرفتند پناه ینروی روستای در امیرکبیر از نامهامان گرفتن از پس و کرده مذاکره دولتی

 باقی رویین در یافت، سرانجام او شدن کشته و مشهد فتح با آن از پس یک سال که کار پایان

 گرفنتد. قرار عفو مورد و شده فراخوانده تهران به بعدها شورشی سردار دو ماندند. این

 و استرآباد و گرگان حکومت الدوله،سهام لقب با خانحیدرقلی او از پس و خانجعفرقلی

 (.1390آریان، )فیاضی و شمسگرفتند  اختیار در را گرگان تا بجنورد ناحیۀ

دادهای عصر نیز پرداخته، دربارۀ نگاری رویواتسن که در کتاب خاطراتش به وقایع گرانت

کند که از ای اشاره میاین تصمیم امیرکبیر و نقش او در فروکش کردن فتنۀ ساالر به نکته

ها برای کرد امیرکبیر به حضور خارجیۀ رویگرایی ارزش دارد. او دربارهای ملیلحاظ مؤلفه

دهد دولت رأسًا ترجیح می»نویسد که او حل و فصل و امور داخلی ایران، از قول خود او می

« که آن شهر را با مداخلۀ خارجیان آرام کندجای خود بنشاند تا اینیاغیان مشهد را به
  (.285: 1340واتسن، )گرانت

ی از عناصر هویت ملی است و آن ن از عنصر مهم دیگرچنین سخدر این منظومه هم

گیری حرکت و کارکرد جهت»که برخی معتقدند در این واقعه هاست، چنانلۀ قومیتمسأ

خاندانی و سیاسی کُرد در بحران ساالر خراسان، در مسیر حفظ تمامیت -مردان ایلیدولت

ویژه در ضی در این ماجرا، بهاهمیت حفظ تمامیت ار (.1390)کجباف و هادیان، « ارضی بوده

شد که در خاطرات سیمونیچ وزیر تر میارتباط با هویت سرزمینی و جغرافیایی هنگامی روشن
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مردان به خوانیم به علت آنکه نگاه برخی دولتمردان میمختار از اوضاع آن روز کشور و دولت

که بر اساس ایران، بل این موضوع، نه بر پایۀ تمامیت ارضی یک واحد سیاسی مستقل به نام

دولت  (،120)همان، منافع شخصی و گروهی و حساب دخل و خرج صورت گرفته است، 

 (.36: 1353)سیمونیچ، مرکزی عماًل تسلط الزم و کافی بر خراسان نداشت 

های فاحش گذشته از اهمیت واقعۀ ساالر از دیدگاه هویت ملی، سستی ابیات و غلط

که حال، چناندهد. با اینمی جنگ خراساندن سرایندۀ منظومۀ سواد بوامالیی نشان از کم

که در های ادبی و زبانی، بلها نه در ویژگیپیش از این اشاره شد، ارزش این دست از منظومه

ار هایی است که به عنوان بخشی از پیکرۀ میراث فرهنگی و تاریخی مکتوب در اختیداده

دار سلطنت مطلقه. هویت ملی اه وقت و طرفپادششاعریست هواخواه « محتاج»گذارند. می

قام مالوه بر عبرداری از شاه دارد. در اندیشۀ او شاه در اندیشۀ او پیوندی ناگسستنی با فرمان

ندیشۀ در قیاس با ا–توان گفت رد و به تعبیری میگاهی دینی نیز داسلطنت، جای

به تعبیر او، شاه نایب امام دوازدهم  کهوبد قائل است، چنانم-رای او نقش شاهب -شهرینایرا

 است:

 دارکااه شااد ناصاارالدین شااه و تاااج
 

 ز لطاااف خااادا نایاااب هشااات و چاااار 

 (17تا، ، بی170)ف                  

ز های دینی هویت در این منظومه نقش پررنگی دارند، اما الگو گرفتن اگرچه مؤلفه

ین اثر اهان ایران پیش از اسالم در ان از پادشهای حماسۀ ملی و یاد کرد، شخصیتشاهنامه

هذا »که در حاشیۀ صفحۀ نخست نسخه نیز عبارت گیر است. اما با وجود آنپررنگ و چشم

دهد سراینده قصد داشته به پیروی از کند که نشان میخودنمایی می« کتاب شاهنامه

تر ی این دوره، کمهاگذاری کند، نسبت به سایر منظومهمنظومۀ خود را بسراید و نام شاهنامه

ه خورد، مگر نام بردن بم میدر این اثر به چش شاهنامهای و حماسی نامی از قهرمانان اسطوره

 قصد برتری دادن ممدوح بر آنان.

ن نام آنا شمارد، اما ذکرهرچند در برابر ممدوح خود و قهرمانان دینی، آنان را کوچک می 

 دهد:یمویت سراینده را تشکیل که بخشی از ه ای استحافظۀ جمعیاز  حاکی

 انوشااایروان پااایش عااادلش خجااال
 

 (17) 1خاادا دشاامنش را کنااد مضاامحل 
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 پندارد:پادشاه را فرستادۀ خدا بر روی زمین می

 آفرینفرساااااااتاده او را جهاااااااان
 

 (19ز بهااار عااادالت باااه روی زماااین ) 
 

 بیند:را سزاوار او می« تاج کیانی»و 

 کیااانی بااه ساار تاااج شااه برنهاااد
 

 (22ساالطان مااراد ) 1کاارد شااهزادهطلااب  
 

زمین و سر مرزهای سرزمینی کشور به معنای نوین آن در اندیشۀ سراینده جایگاهی ندارد

شاه لدینروایی پادشاه است. در این منظومه لشکریان تحت امر ناصرااو به وسعت حیطۀ فرمان

 را از« نچین و ماچی» شوند و افزون بر این آرزوی خراج ستاندن ازبا سلیمان نبی مقایسه می

رزمینی پروراند که نشان از رسوب تفکر پیشامدرن دربارۀ قلمروهای سسوی پادشاه در سر می

 در اندیشۀ اوست:

 سااارباااه زیااار نگیااانش جهاااان سربه
 

 تااااارز ماااااور و ملاااااخ لشاااااکرش بیش 
 

 2خااادا پایااادارش کناااد تخااات و تااااج
 

 (19که تا گیارد از چاین و مااچین خاراج ) 
 

که  اجتا آن زادگاه استفاده شده است. برای بیان مفهوم شهر« وطن»اژۀ در این منظومه و

بینیم. وطن، در مقابل ایران و ایرانیان مینام مشهد و خراسانیان را در مفهوم وطن و هم

 پیمان با خراسانیان دانسته شده است:ای که قوم ترکمن نیز در آن دخیل و هممقابله
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 ز ماااااه مبااااارک گذشااااته چهااااار

 راه باااودش بسااای ترکماااانباااه هااام

 ساااران خراساااان ز تاجیاااک و تااارک

 کااااه فااااردا روم بااااا سااااپاه گااااران

 مااارا دل قاااوی باشاااد انااادر جهاااان

 گاااااهظفاااار گاااار بیااااابم در آن رزم

 بگیاااارم سراساااار نشاااایب و فااااراز

 بااه ایااران شااود زیاان مصاایبت عاازا

 گااه بااه کااامنشااینم بااه مشااهد ماان آن
 

 دارز مشاااااهد روان گشااااات آن ناااااام 

 انکماااار بسااااته باااار جنااااگ ایرانیاااا

 (32و باازرگ ) 1راه بااودش ز خااردبااه هاام

 (33بااه هاام باار زناام خیاال ایرانیااان )

 دسااااااتی ترکمااااااانز یاااااااری و هم

 بااااه ملااااک خراسااااان ماااانم پادشاااااه

 ز مازنااااااادران تاااااااا باااااااه آب اراز

 (33ساارا )بااه هاار شااهر و هاار خانااه ماتم

 (34رانی باه هار خاا  و عاام )کنم حکم
 

رکیبات و و استفاده از ت( 123)انی باستان ها و قهرمانان ملی و ایرکارگیری نام شخصیتبه

های این در کنار تأکید بر هویت شیعی، از دیگر ویژگی (10)فردوسی  شاهنامۀاصطالحات 

 منظومه است.

های هویتی در عصر با مؤلفهاریخی ت-های حماسی. بررسی نسبت منظومه3

 قاجار

 شودیم رتعبی یمل تیهو به ی،اسیقلمرو س ۀمالحظبا  یاجتماع تیهودر یک بیان ساده، 

رسد این تعریف از سایر عوامل نظر می. گرچه در نگاه نخست به(133:1386ی، آزادارمک)

مفهوم »پوشی کرده است، اما با درنظرگرفتن این مهم که دهنده به هویت ملی چشمشکل

ه ب یخیارجامعه ت یک بودن ملت و احساس تعلق به گانهی با ایدۀنخست  ۀدر درج یمل تیهو

کل ش یاسیس ۀجامع لیو تشک ییایجغراف یهایبر اساس مرزبند و خوردیم وندیپ خصو 

 یکه مکان دهدیبه شخص اجازه م یمل تیهو احساسنفس وجود د، ]پس[ ریگیم

 یعجم تیوخود را به ه یخیاز لحاظ تار وخود داشته  یبرا رامونشیدر جهان پ ییایجغراف

های ، پیوند آن با قلمرو سیاسی و مرز(36:1383ی، رعلمدا ینیمع) «کندمربوط  ینیسرزم

 شود.سرزمینی روشن می

 «هاخودی» یا «ما» میان رویارویی و تمایز تصویر از قومی و ملی از این دیدگاه نیز، هویت

این رویارویی پس از (؛ 13: 1383 بشیریه،)گیرد می نشأت «بیگانگان» یا «دیگران» برابر در
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ای از عوامل از ها مجموعهگیرد و دولتدرن، شکلی دیگر به خود میهای مملت-تشکیل دولت

برای « خودساختگی»جمله زبان و دین و تاریخ را در کنار سرزمین و مرز مشترک و شرط 

ای نیست که پس هویت قومی و ملی ایرانیان پدیدهگیرند. اما خدمت میتعریف هویت ملی به

های فراوانی وجود دارد که ساکنان این ه باشد. نشانهگرایی نوین اروپاییان مطرح شداز ملی

سرزمین برای خود هویت جمعی مشترکی قائل بودند و بر اساس آن خود را ایرانی و ساکن 

شناختند. در طول را باز می« دیگران»و « هاخودی»دانستند و از این طریق شهر میایران

اند شترک را شکل داده و تثبیت کردههای متعددی این هویت جمعی متاریخ عناصر و مؤلفه

سال دارد که از هزاران ییهادر اسطوره شهیر یرانیا تیهو»و چنانکه خطیبی معتقد است 

شاهان  ۀدربار یحماس یهاو داستان ،دندیبخش مرارها را خلق کردند و استما آن اکانین شیپ

 ،رانیا خیدر تار ،تمو آرش و رس پگرشاسو  خسرویچون ک انیرانیا یو پهلوانان آرمان

)خطیبی، « کردیم تیرا تقو یملّ  یبستگبود که هم یرومندین یو معنو یفکر یهاپشتوانه

1385 :69). 

دانند ان میز برآمدن صفویا شیپ وضع ایران شبیه را از قاجار شیپ رانیاتاریخی  اوضاع

ختاری خودم مقتدر، یدولت مرکز نبود ،فیالطواحکومت ملوک؛ یعنی (17،18: 1381)جعفریان، 

های پراکنده و یریدرگ و نیز وجود رانی خود،طق تحت حکمرانان محلی حداقل در مناحکم

 رانیدر ا یرن دوازدهم هجرق یانیپا ۀدو ده یهاسال ویژه طیبه کهوکنار در گوشه نزاع

 .گرفته بوداوج  اریبس

 مریق 1210ر سال را د یتوانست دولت قاجار ،آقامحمدخان قاجار چنین شرایطی،در 

 زور توسل به اب ،رانیا در یاسیس تبه قدر ی اورسدستگرچه  .کند گذاریپایه یطور رسمبه

 نیچن نیوانچون سایر خی میسر شد، اما وی نیز همگرفهیقدرت طا ی وگرینظام

 البته لهأمس نیا .حکومت کند رانیبر تمام ا دیبا ،دیبه قدرت رس یکه اگر روز ندیدشیاندیم

 وداخلی گ به صورت جن ،نبردها نیبه ا یر،درگ یهاطرف ۀکه همیطوربه ی بود؛جد یگرشن

 ،ر واقعنداشتند و د ایران نیسرزم یپارچگکیدر  یدیترد یعنی ؛دندکرینگاه مخانگی 

تحد م رانیا در قالب یصفو ۀدر دور ترپیش بود که یآرمان دستنینگرن میکه به آ یآرمان

را به  یمان رنگ صفوه هاقاجار ،هم یتیعناصر هو ریدر سا. (17-16، )همان محقق شده بود

 .اجرا کردند فیشکل ضع
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ن آگرفت جا  یرانیا تیدر هو قاجارو  یصفو ۀدر تمام دور یاتا اندازهکه مهم  ایلهأمس

فاوت ت لیبار به دلنیا ،که با اعراب مسلمان داشت یتفاوت نژاد برافزون  ،رانیبود که ا

که دولت  ی،سوبا آن شارتباط و طبعاً احساس (،داشتن عهیمذهب ش)با آنان خود  یمذهب

 یامنه ینرایا تیهو ۀتجرب .قطع شد اعراب، ۀبخش عمد و طبعا ،جا حاکم بوددر آن یعثمان

 یمل ۀنبج ترشیب ، کهتیاز هو یعناصربه کرد و یم جادیرا ا یخاص یفضا ی،اسالمغربِ 

گیری این لل توجه و مهم در شک. اما نکتۀ قاب(18)همان،  دیبخشیم یترشیاعتبار ب ،داشت

سازی ناقص آن در شرق به آن های نادرست از ناسیونالیسم غربی و پیادهله که برداشتمسأ

 و تشخص تیبا هو ییگرابه ملت یافراط کرددامن زد را نباید نادیده گرفت. آن نکته، که روی

 یبانمبود که در عدم فهم درست از  یبیغر ۀدیدپ»راه داشت ه را به همانیگراباستان

 ها شکل گرفتهو اقتدار پاپ سایآن با کل ریناپذاصطکاک اجتناب لیاروپا و دال سمیونالیناس

 .(103، 2: ج1398نژاد، )زرگری« بود

 انقاجاری ییروافرمان ،متفاوت یدر صورت ملیامر  شدن داریمهم در پد ۀدوراز این رو، 

 رتند امتوانس د،نکرد دایپ دیدوران جد یهاشهیکه با اند ییهاییآشنا با ،رانفکاست که روشن

 یبرا یمهم یهاوششکو در این دوره  کنند انیآن ب دیجد هایرا در صورت میقد یمل

حال، عوامل بیرونی با این. (296: 1399)طباطبایی،  انجام گرفت ییگرایمل ۀشیاند ینوع تدوین

دوستی گرایی و وطنهای فراگیر شدن گفتمان ملیفا کردند و زمینههم در این میان نقش ای

که ود، بللی نببیش از پیش در میان جامعۀ ایرانی فراهم شد. این اما هرگز به معنی آگاهی م

که البته  رفتشمار میبه« بیداری ایرانیانتاریخ »ای برای ترین حالت، مقدمهبینانهدر خوش

  .(38: 1397)زیدآبادی، وب داشت فاصلۀ دوری تا نتیجۀ مطل

گرایی و هویت چه تحت عنوان ملیگرچه رسیدن به یک تعریف مشترک و جامع از آن

 ما بررسیاهای این حوزه بوده است، ملی در سرزمین ایران اتفاق افتاده همواره یکی از چالش

غۀ ملی نیز اریخی، که از صبت-سرایی در ایران و واکاوی متون حماسیسیر تاریخی حماسه

 له کمک کند.تواند به حل این مسأی نیستند، میخال

ها به سه گروه ، ضمن تقسیم حماسهسرایی در ایرانحماسهاهلل صفا در کتاب ذبیح

در قرن چهارم و پنجم »نویسید ، می(159: 1379)صفا،  ینیو د یخیو تار یمل یاهحماسه

 یدرآمد و تنها چند داستان بر جا یرسبه نظم فا انیرانیا یحماس هایقسمت اعظم داستان

چیزی  رانیا یمل یهااز داستان گریشد و د ظومها بعد از قرن ششم مناز آن یماند که بعض
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 رانیتازه از حماسه در ا دو نوع یمل ۀحماس یاما در قبال انحطاط و فنا ،امدیدرن نظم به

که در باب رجال  یاسحم یهامنظومه یعنی یخیتار یهاحماسه یکی :معمول و متداول شد

که در باب سرگذشت  ییهامنظومه یعنی ینید هایحماسه گریدفت؛ ای بیترت یخیتار

 .)همان(« اسالم ساخته و پرداخته شد نیپهلوانان د ل ورجا یداستان یا یخیتار

های آن، پیش از صفا بندی انواع حماسه و کارکرد و ویژگیحال، بحث بر سر تقسیمبا این

را  یخیتار هایحماسهپژوهان از ادب یبرخادامه داشته است؛ تا جایی که  و تاکنون 

حماسه  ها،از حماسه گونهنیا» رایز ،(152، 1: ج1381)رزمجو، اند هدینام «یندروغ هایهحماس»

ها به حماسه آن ۀسرودو برون کرهیتنها پ ایحماسه چنیندر یست. ن ینسترا یبه معن

 نیادر گرو  نیراست ۀو ساختار حماس سرشتکه  ییها و نمادهاو ارزشها یهماو جان ،ماندیم

آن را  ۀنیزم و امدهیچون از دل اسطوره برن یخیتارحماسۀ  .ندارند ییها جادر آن است، آثار

 یرشگزا یکه به راست ییهاسروده بود. تواندینم فگزا بر ییهالذا جز سروده ،سازدیم خیتار

را از  شیخو یهاهسرودکالبد تنها از حماسه گونه نیا ندگانیسراند. خیشاعرانه از تار

 .(193-192: 1393)کزازی، « اندهگرفت ه وامب ینراست هایحماسه

به  مرکزیخالقی مطلق نیز شعر حماسی را نتیجۀ تکامل یک قالب داستانی با بینش جادو

مرکز است که مردمدهد که بدین معنا و توضیح می (12: 1386)داند مرکزی میبینش مردم

سرایان عموماً به ، حماسه(18)همان، اند ستاید که توانا بر انجام کارهای بزرگهایی را میانسان

دانند، بستگی چندانی ندارند و چیز مهمی هم از آن نمیدادها دلپیاپی بودن زمانی روی

ها تاریخ در که در آن اند که از آثاریتر در این موقعیتمند نیستند و کمها معموال دانشآن

سرا است بهره گیرند. بنابراین، نگاه حماسه دادها نوشته شدهشماری رویتوالی زمانی و سال

 .(21)همان، گاهانه به تاریخ ندارد کم او نگاهی آبه تاریخ نیست، یا دست

ه در ، کسدرمینظر دوستی دارد، بهاما از آنجا که نوع ادبی حماسه همواره نسبتی با وطن

ها های حماسی و در گفتمان عصر آنهر دوره تعریفی از وطن در ذهن سرایندگان منظومه

وطنی اسالمی. اما نوعی از وفاداری به وطن شهری تا جهانحضور  داشته است؛ از وطن ایران

خورد. در سرایی فارسی به چشم مینیز که مترادف با وفاداری به شاه است در سیر حماسه

ها وطن، یعنی قلمرو تحت سیطرۀ پادشاه. گرچه به گمان برخی، وفاداری نظومهبرخی این م

، -ستو این نکتۀ درستی–شهری دانست توان بازمانده و نمودی از اندیشۀ ایرانبه شاه را می

 هایمنظومه اغلب در وطن و ملیّت مفهوم که است گمان این اما از این دیدگاه، نگارنده بر
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 معنای و است حاکم هایقدرت تابع و ایدئولوژیک ، مفهومیشاهنامه پس از تاریخی-حماسی

 برخورد گاهی محل که ها،منظومه این. کندمی تغییر آثار، این حامی نهاد تغییر با راههم آن

 با گرایانهمّلی هایگفتمان تصادم محل گاه و دینی باورهای با دوستانههای وطناندیشه

 واقعی) تاریخ از هاییبخش آمیختن یا گزینش برساختن، با د،هستن طلبانهقدرت هایگرایش

 .کنندمی تبدیل ادبی روایت به را تاریخی نگاریواقعه خود، حامی نفع به( اساطیری و

، «هویت»و لزوم توجه به « دیگری»های سرایش منظومۀ حماسی با حضور پررنگ انگیزه

وره به دهای حماسی را از این ز منظومهدر عصر قاجار دوباره رنگ گرفتند و شمار بسیاری ا

ازخوانی مند، عالوه بر این که ایرانیان را به بقدرت« دیگریِ»جای گذاشتند. مواجهه با یک 

د. ماندگی خود واداشت، توجه آنان را به بازجویی هویت تاریخی خود معطوف کرعلل عقب

ی بیان جودانآ، نکتۀ مهم را دربارۀ بازتاب این امر و شیوۀ ظهور آن در ادبیات عصر قاجار

خود  ۀتافتخارات گذش گرشیستا -جاهو ناب جاهب -همه نیا رانیا اتیادب گاههیچ»کند که می

و  روانیو انوش وشیکوروش و دار ییسو از و ،کاوه و رستم و مزدک ییاز سو .نبوده است

تدار ت و اقو عظم گذشته یادآوری قتیدر حق .شدندیو افتخار واقع م شیمورد ستا شانرینظا

 یهان قدرتوکه درمانده و زب یرانیا ،رانیحال آن زمان ا بربود  اییهنوحه و مرث ،آن

 تیهو کی جادیا یدر پ ]شاعران این دوره[ .شده بود سیو انگلروس خصو  هاستعمارگر ب

بد لادر ک موجود بود درصدد بودند تا پای ماریعناصر آن در فرهنگ د که نیغرورآفر یملّ

روح  ،ودش دهیکش یاستعمارگران به نابود یاقتصاد و یفرهنگایلغار در  رفتیکه م یتلّم

عصر  گریرا که دچ ،ندیافریعصر خود را بهای خا  حماسهراه  نید و از امنبد یاهتاز

 .ودبگرا آغاز شده هجامع اتیآن سرآمده بود و روزگار ادب کیبه شکل کالس یی،سراحماسه

ه جامع شعر موردپسند ی،و استعمار یضداستبداد نینو یبا محتوا یاسیو س یاجتماع شعر

: 1393نی، )آجودا« عروس وطن نشسته بود ،سالکهن ادبِ معشوق دیرینِ یو بر جا ،شده بود

شم سان و واحد از مفهوم وطن در شعر تمام شاعران این عصر به چدریافتی یک گرچه .(171

یهنی ممیان سخنان آنان و فهمشان از هویت ملی و  توان نقاطی مشترک درخورد، اما مینمی

 یافت.

های برجستۀ ساسانی از ای شاهنامه و پاداشاهان و شخصیتاشاره به قهرمانان اسطوره

-های حماسیاست که دربارۀ منظومه شاهنامههای وجوه مشترک و تکرارشوندۀ همۀ پیروی

های این عصر نخست بین منظومه چه در همان نگاهکند. اما آنتاریخی قاجار هم صدق می
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بازآفرینی تاریخ برای یکی  همانی و حتاتفاده از تشبیه و اینرسد، اسنظر میمشترک به

 ای و تاریخی است. های اسطورهپنداشتن شخصیت

های حماسی این دوره، که سرایندگان منظومهچه به گفتمان هویت مربوط است ایناما آن

ویت ههای ایرانی را در تضاد با و اسطوره شاهنامهد، قهرمانان ها که دغدغۀ دین دارنآن

پرورانند، از طریق گرایانه در سر میهای ملیها که اندیشهبینند و آنمدار خود نمیدین

داران گروه مقابل نفوذ های اساطیری و پیامبران سامی، در دل طرفهمانی شخصیتاین

کاووس و »تایش ، او را از سجنگ خراسانایندۀ های مذهبی سرکه اندیشهکنند. چنانمی

ه ابراهیمی نیز اهمیت دارد کدارد. در این میان اما، اشارۀ ضیاءباز نمی« کیخسرو و کیقباد

 (؛108: 1396)« هاستمتن نویسندگان نیات بگیرد قرار تاریخی مطالعۀ مورد باید دقیقاً  چهآن»

در  .پوشی نیستت ادبی قابل چشمه روایای که تأثیرش در تبدیل تاریخ بمؤلفه

های حاوی نسخ خطی فارسی در ایران و جهان، منابع منظوم و منثور زیادی وجود خانهکتاب

 ها را بازجست در توسعۀتوان در ادامۀ تحقیق حاضر، به یاری فهرستگان نسخ، آندارد که می

 ها بهره برد.نتایج تحقیق حاضر و تعمیق و تخصیص این نتایج از آن

 گيرینتيجه

هایی از این دست، صرف نظر از هد منظومهنشان می جنگ خراسانبررسی منظومۀ 

ها، مواد و مصالح شناسی، کاربرد واژهکه ارزش ادبی چندانی ندارند، اما از نظر سبکاین

های غالب اهمیت دارند. در های حاشیه در کنار گفتمانخت گفتمانتاریخی و شنا-فرهنگی

خورند که تحت تأثیر گفتمان چشم می هایی از هویت ایرانی بهعناصر و مؤلفهاین منظومه، 

 اند.تر شنیده شدهفکری آن عصر، کممسلط روشن

 و عربیضد و گرایانۀ افراطیباستان نگاه آید،های این مقاله برمیبررسی از کهچنان

 تربیش فقط کهبل نبوده، یرانیالۀ هویت عصر به مسأ این کردروی و دیدگاهتنها اسالمی،ضد

دهد که عصر به وضوح نشان می این اریخیت-های حماسیمطالعۀ منظومه .شده است شنیده

 ساسانی پادشاهان و اسالم از پیش ایرانی اساطیر به هم دوره این گرایاناسالم سواز یک

و  د و تناقضبندنایپ خود دینی اعتقادات به هم گرایانایران و از دیگرسو، دارند دلبستگی

 .بینندتخاصمی میان عناصر مختلف هویت ملی خود نمی

محور، این قهرمانان اساطیری، حماسی و های مکانهای سرزمینی و هویتمؤلفه بر افزون

های این دوره را عناصر هویتی در منظومه مذهب هستند که در کنار عامل شاهنامهتاریخی 
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های جهانی( را نیز وان نقش دشمن مشترک )قدرتتکنند. گرچه در این برهه نمیتقویت می

 دیده هامنظومه این در دساتیری متون تأثیر رایج، تصور خالف نادیده گرفت. در عین حال، بر

 هایداده و محتوا سطح در چه و واژگان و زبان سطح در چه شود، یا بسیار اندک است؛نمی

 محدود. و خا  موراد در مگر تاریخی،

-های حماسیبندی انواع منظومهرسد بازنگری در طبقهنظر میتایج، بهدر کنار این ن

های هها و اغراض سرایش، در نسبت با حوزتاریخی، بر مبنای شکل و ساختار ادبی، انگیزه

کرد به نظریات مربوط به ژانرهای ادبی ها با رویجغرافیای سیاسی و تاریخی، و تحلیل آن

های دورۀ مورد مطالعه باشد. با توجه به ومهیق در منظهای تحقتواند از دیگر حوزهمی

های تاریخی و ابهام مشخصات زمانی و جغرافیایی در بسیاری از مندی حماسهزمان

گرایی سبکی متون هر عصر در سطوح واژگانی، های حماسی ملی و دینی، و هممنظومه

بهتر زمان و جغرافیای  ناختشتاریخی برای -های حماسیمهتوان از منظونحوی و ادبی، می

 های این ژانر یاری جست.سرایش منظومه
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 .69-76زمستان، صص 

 ( 1380خورموجی، میرزاجعفر .)ان: نی.. چاپ دوم. تهراالخبار ناصریحقایق 

 ( 1381رزمجو، حسین .)انی و . تهران: پژوهشگاه علوم انسقلمرو ادبیات حماسی در ایران

 مطالعات فرهنگی.

 تهران: نگارستان اندیشه. .سياست در ایران قاجار واندیشه (. 1398حسین )نژاد، غالمزرگری 

 ( 1397زیدآبادی، احمد .)تهران: نشر نی.. ولتد-الزامات سياست در عصر ملت 

 ( 1353سیمونیچ، ای، او .)چای تا جنگ هراتخاطرات وزیرمختار از عهدنامة ترکمن .

 پور. تهران: پیام.آرین ترجمۀ یحیا
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 ( 1380شعبانی، رضا .)دورة  بر تاریخ ایران از آغاز عصر مادها تا پایان مروری کوتاه

 . تهران: سخن.قاجاریه

 هران: انتشارات زریاب.. چاپ دوم: تایران در دورة سلطنت قاجار(. 1380اصغر )شمیم، علی 

 ترین عهد تاریخی تا قرن سرایی در ایران )از قدیمحماسه(. 1379اهلل )صفا، ذبیح
 ران: امیرکبیر.. چاپ یازدهم. تهچهاردهم هجری(

 جاسازیی: نژاد و سياست بیپيدایش ناسيوناليسم ایران(. 1396ابراهیمی، رضا )ضیاء .

 ترجمۀ حسن افشار. تهران: نشر مرکز.

 ( 1399طباطبایی، سیدجواد .)نّت(مّلت، دولت و حکومت قانون )جستار در بيان نصّ و س. 
 چاپ سوم. تهران: مینوی خرد.

 ( 1391غفاری، نازنین« .)از بعد ینید و تاریخی حماسی هایمنظومه اجمالی بررسی و معرفی 
گاه شهید باهنر علوم انسانی دانش ودانشکده ادبیات  نامۀ کارشناسی ارشد.پایان«. صفوی دورۀ
 کرمان.

 ( 1390فیاضی، عمادالدین؛ شمس آریان، علی ،)«نگاهی به فتنۀ ساالر در خراسان»، 

 .131-153، بهار، صص 22ارۀ ، سال ششم، شمنامة تاریخپژوهش

 ید بر الگوی مدیریت بحران در دورۀ قاجار با تآک(. »1390اکبر؛ هادیان، کورش )کجباف، علی

رۀ سال سوم، شما ،مطالعات تاریخ اسالم؛ «رمردان کرد در مدیریت بحران ساالنقش دولت

 .116-143، پاییز، صص 10

 ران: نشر مرکز.. چاپ هفتم، تههرؤیا، حماسه، اسطور(. 1393الدین )کزازی، جالل 

 ( 1340گرانت واتسن، رابرت .) مۀ ترج .م 1858تاریخ قاجار از ابتدای قرن نوزدهم تا

 نا.عباسقلی آذری. تهران: بی

 ایران تمقاال مجموعه ،«ایران در روایت و تاریخ هویت،»(. 1383) جهانگیر علمداری، معینی :
 .نسانیا علوم توسعۀ و تحقیقات مؤسسۀ: تهران. احمدی حمید کوششبه ،قومیت ملیت، هویت،

 ( 1368نجمی، ناصر .)تهران: انتشارت گلشایی.فاتح هرات . 
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