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 چکیده

توجّهی، اند. این کمتر طرف توّجه پژوهشگران قرار گرفتههای پس از شاهنامه زیر سایة سنگین این اثر، کمحماسه
سیاسی، زند. در این دوره، تحوالت توجّهی پهلو میهای این دوره، به بیدر مورد ادبیات عصر قاجار و حماسه

گیری حوادث بعدی تأثیرگذار بود. یکی از تحوالت فکری و اجتماعی و فرهنگی بسیاری رخ داد که در شکل
سرایی مربوط است. در پایان این دوره، که فرهنگی مهم این زمان، به زایش شیوه و اسلوب خاصی در حماسه

زمان با رویداد حوالت اجتماعی، همشناسی سنتی، مقارن با مکتب بازگشت ادبی، و از حیث تاز لحاظ سبک
های تاریخی هستیم که به پیروی از شاهنامة فردوسی سروده ای از منظومهمشروطه است، شاهد ظهورِ گونه

هویت و  اند؛ تا آنجاکهافکندهتنها تقلید صرف از آن نیستند، بلکه در فرم و محتوا بنایی نو پیاند اما نهشده
هایی با شاهنامه گرایانه هم تهی نیست، در دیدگاه، تفاوتها، که از نگاه باستانگان آنگرایی مد نظر سرایندملّی

در عصری که  خواه، از این دست است.میرزاآقاخان کرمانی، متفکر مشروطهسرودۀ  نامة باستاندارد. منظومة 
رسد اند، به نظر میفکری، اهمیّت یافتهگرایی و تجدّد، و بیداری و روشنناسیونالیسم و حکومت قانون، باستان

های مذکور، حاصل تأثیر متقابل کنش اجتماعی و آفرینش ادبی باشند. بنابراین، تحلیل و واکاوی این حماسه
سو، و با ناسیونالیسم نوظهور رانشهری مندرج در شاهنامه از یکها با اندیشة ایدسته از آثار و تعیین نسبت آن

. به گمان گرایی در ایران پاسخ دهدهایی دربارۀ سابقة تاریخی ملیتواند به پرسشاین دوره از دیگرسو، می
ی روز، هاگرایی مندرج در این آثار، اگرچه پیوندی با تاریِخ گذشته دارد، اما نسبتش با واقعیتنگارندگان، ملّی

 مراتب از ارتباط آن با تاریخ بیشتر است.به
 

 های شاهنامه، عصر مشروطه، نامة باستان.گرایی، حماسة تاریخی، پیرویملی ها:کلیدواژه
 
 . مقدمه1

سی کرد. اهمیت این ای را باید با توجه به زمینهادبیات هر دوره ستر اجتماعی آن دوره مطالعه و برر سی و ب سیا های 
ویژه در سرررایش شررعر حماسرری، دربارۀ ادبیات عصررر قاجار و دورۀ مشررروطه دوچندان اسررت. در این دوره، بهامر 

هایی بنیادین رخ داده اسرررت که حتما باید از لحاظ تاریخی و در ارتباط با تحوالت اجتماعی ایران در آن دگرگونی
رسند و کنند و به اوج میگرایانه رشد میای ملّیهکه از یک سو، در این دورۀ، گرایشبرهه بررسی شود. با وجود این

های نوع ادبی حماسه است، امّا تا کنون پژوهشی مستقل به بررسی و ترین ویژگیاز دیگرسو، زمینة ملّی، یکی از مهم
های این دوره تاریخی دورۀ قاجار اختصاص نیافته است. بنابراین، ضرورت دارد حماسه-های حماسیتحلیل منظومه

 نیادهای نظری آن نقد و بررسی و ارزیابی شود.و ب
پردازان این پژوهش بر آن اسررت تا با مطالعة موردی نامة باسررتان، سرررودۀ میرزاآقاخان کرمانی که خود از نظریه

ستان سم ایرانی و با سیونالی سردمداران جنبش نا شروطه و از  صر قاجار بهم رود، علل تاریخِی شمار میگرایی در ع
ها و مضامین مایهکوشد با استخراج درونزون بر این، میتحول و دگرگونی شعر حماسی در این دوره را تبیین کند. اف

های تاریخی این عصر به دست دهد تا های تکرارشوندۀ حماسهاصلی مطرح شده در این منظومه، تحلیلی از ویژگی
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سد:  سخ دو پرسش بنیادین در این زمینه بر سم و جایگاه آن در منظومه1به پا سیونالی سترش مفهوم نا شد و گ های . ر
نگاری به روایت ادبی، در این . کیفیت تبدیل تاریخ از واقعه2تاریخی این دوره متأثر از چه عواملی است؟؛  -اسیحم

 تر مرهون چه عواملی است؟ها، بیشمنظومه
گرایانه، باورهای های ملّیهای این دوره، تحت تأثیر گرایشسرررهرسرررد که مفهوم ملیّت و وطن در حمانظر میبه

از اسررر م، گرایی، گرایش به ایران پیشهای نوگرایانه شرررکل گرفته اسرررت و باسرررتانو نیز اندیشرررهدینی و مذهبی 
 گرایی در این آثار هستند.های ایرانی، پادشاهان مقتدر ساسانی و نیز گرایش به اس م از عناصر مؤثر بر ملّیاسطوره

های حماسی تاریخی و بررسی اجمالی منظومهمعرفی و »باره انجام شده، هایی که تاکنون در ایناز جملة پژوهش
صفوی سال « دینی بعد از دورۀ  ست که آن را در  سالة دورۀ دکتری نازنین غفّاری ا با راهنمایی دکتر  1391عنوان ر

ستی از منظومه ست. در این پژوهش، فهر شهید باهنر کرمان تألیف کرده ا شگاه  سی محمود مدبّری در دان های حما
لق به نیمة دوّم سرردۀ دوازدهم، سرردۀ سرریزدهم و نیمة نخسررت سرردۀ چهاردهم گردآوری شررده و تاریخی و دینی متع

سخه سراینده، تعداد ن ضوع، نام  شامل مو ضیح کوتاهی  ست. با های موجود و محل نگهداری آنتو شده ا شته  ها نو
با شرراهنامة فردوسرری بیان  ها در مقایسررهکه نویسررنده در پایان، نظر خود را درمورد کیفیت آثار و ارزش ادبی آناین
 یک از این آثار نیست بلکه فقط به ارائة فهرستی توصیفی بسنده کرده است. کند، اما هدف پژوهش، تحلیل هیچمی

های سرایی در عصر قاجار، با تکیه بر حماسهحماسه»نامة کارشناسی ارشد خود را با عنوان نرگس بیاتی نیز، پایان
سال « تاریخی سنده در با را 1394در  ست. نوی شگاه یزد به نگارش درآورده ا ضا نجّاریان در دان هنمایی دکتر محمّدر

سایر منظومه شاخص آن -های تاریخیپژوهش خود، بدون ذکری از  صیف دو اثر  صر قاجار، تنها به تو سی ع حما
شاه شهن صر:  شاوری و نیز ابیات پراکندهع صرنامة ادیب پی شانی و قی صبای کا شاعنامة  ر: حکیم هیدجی و ای از دو 

سی میپردازد و آنالممالک فراهانی میادیب شاهنامة فردو ست جامعة آماری این تحقیق ها را با  سنجد. ناگفته پیدا
ستوار بیانجامد، اما بیاتی پس از بررسی ویژگینمی های حماسی و غیرحماسی این آثار و تواند به تحلیلی مستدل و ا

سرای این دوره به غیر از احیای گذشته شاعران حماسه»گیرد که امة فردوسی، نتیجه میها از شاهنبیان میزان تقلید آن
زدگی و عدم تعمّق و ای که حاصررل شررتاب؛ نتیجه«اندای برای گفتن نداشررتهاند و حرف تازهکار خاصرری انجام نداده

 تحلیل علمی است. این پژوهش نیز اثری است توصیفی و نه تحلیلی.
سه سی، در مقالة ارویکرد مقای شاهنامة فردو صر قاجار با  سی ع سبکی و محتوایی »ی آثار منظوم حما سی  برر

شاه سینامة فتحعلیشاهن شاهنامة فردو سة آن با  صبا و مقای شانی از تحلیل « خان  از بهاره مؤذّن هم وجود دارد و ن
ست. مقالة مذکور در  شماره کتاب ماه ادبیاتمحتوا در آن نی شت 163،  صفحات 1390، اردیبه شده  39-31،  شر  منت

 است.
های ها و روایتفکران عصر مشروطه به داستانرویکردهای روشن»دکتر سیّد مهدی زرقانی و علی باغدار دلگشا، 

، های ادبیپژوهشاند. هدف نویسرررندگان مقاله، که در مجلّة ای به همین نام بررسررری و تعیین کردهرا در مقاله« ملّی
شن 9-32صفحات  ،1395، بهار 51شمارۀ  ست، تعیین و تبیین رویکرد رو شده ا شر  شروطه به روایات منت فکران م

ها دسررت اوّل و نتایپ پژوهش قابل هاسررت. بنابراین منابآ آنملی، نه از روی آثار تحقیقی، بلکه از روی آثار خودِ آن
ها این عصر و نامی از سرایندگان آن های حماسیاعتمادتر خواهد بود. با وجود این، در این بررسی، نشانی از منظومه

اند و در روشررن شرردن افق خورد؛ منابعی که به طور مسررتقیم تحت تأثیر روایات ملی سررروده شرردهبه چشررم نمی
 های نخبگان آن عصر نقشی مهم دارند.اندیشه

«  یرزای قاجارالدّین مروایت و فراروایت تاریخی در آثار ج ل»در مقالة  -در حوزۀ این موضرروع–همین کاسررتی 
-40، صفحات 1387، زمستان 68یکم، شمارۀ چهارم، پیاپی و، سال بیستفرهنگنامة خورد. در فصلنیز به چشم می

سنده، بدون نیم1 شهوالدّین میرزا، به جستهای حماسی عصر ج لنگاهی به منظومه، نوی های روایات ملی جوی ری
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عصرررانش پرداخته گرایانه و تجدّدطلبانة او و همگرایانه، ملّیای باسررتانههای تاریخی در آثار و اندیشررهو فراروایت
 است.
سین یاری نامة کارشناسی ارشد محمّدحعنوان پایان «گرایی در آثار شاعران برجستة عصر مشروطههای ملّیجلوه»

گرایی رود نمودهای ملّیاسررت. گرچه انتظار می 1389فیروزآباد به راهنمایی علی گراوند در دانشررگاه ای م به سررال 
شروطه در این پژوهش با نگاهی به منظومه صر م شد، اما این پژوهش نیز خالی از چنین ع شده با سی تبیین  های حما

 نگاهی است.
صل پژوهش شاءدار و هجدههای دامنهحا شروطه، مجموعه سالة ما صر م شعر و ادبیات ع اهلل آجودانی در مورد 

توسط نشر  1381گردآوری و در سال « ا مرگ یا تجدّد: دفتری در شعر و ادب مشروطهی»مقاالتی است که در کتاب 
سائلی  صر قاجار، بر م شراف بر مطالعات تاریخی ع ست. آجودانی، با تکیه بر دانش تاریخ و ا شده ا شر  اختران، منت

، «های تاریخیطه و زمینهشعر مشرو»، «پردازان نوآور در ادبیات مشروطهنظریه»، «های ادب مشروطهزمینهپیش»چون 
سم و تجدّدمایهدرون» سیونالی شروطه: نا شعر م شت نهاده و آ« های  ست و به نتایپ قابل تأملی نیز نانگ ها را کاویده ا

سله پژوهش دست تاریخی دورۀ مورد مطالعه، از چشم محقّق -های حماسیها نیز، منظومهیافته است، اما در این سل
های جای خالی بررسرری منظومه« ناسرریونالیسررم و ادبیات»، در این کتاب و در ذیل عنوان ویژهدور مانده اسررت. به

 شود و نتایپ بحث را با تردید جدّی مواجه کرده است.حماسی این دوره به شدّت احساس می
ان، مرکز: )ترجمة حسن افشار، تهر« جاسازیپیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست بی»تر در کتاب اما سخن تازه

گران پیش از خود، ریشة ناسیونالیسم ، مطرح شده است. رضا ضیاء ابراهیمی در این اثر، بر خ ف اکثر پژوهش(1396
داند و آن را های نخبگان آن عصررر میپرسررتانه در ایران را در عصررر قاجار و در اندیشررههای وطنایرانی و گرایش

گرایی بر هیچ پایة مستند و مستدلّی استوار این، وی معتعد است که این ملّی نامد. افزون برمی« جاسازناسیونالیسم بی»
ست سیا ست و زاییدۀ افکار و  ضیاء ابراهیمی نیز در پژوهش های تئورینی ست. با وجود این،  صر قاجار ا پردازان ع

صر قاجار  سی ع سی آثار منظوم حما شه–خود از برر ستانکه حاوی اندی شامل نهای با گرایانه های ملّیگاهگرایانه و 
 ها در نظر نگرفته است.خودداری کرده و در تحقیق خود جایی برای آن -هستند

های عصر قاجار و تحلیل محتوایی جوها پیداست که تا کنون پژوهشی مستقل دربارۀ حماسهودر دایرۀ این جست
شعر قاجاآن شی دربارۀ  ست که هر پژوه ست. این در حالی ا صورت نگرفته ا گرایانه در ر، تبیین رویکردهای ملّیها 

سی و تحلیل و ژرف شاعران آن، بدون برر شعر  سی در  شاهنامة فردو نگری در آن و تعیین میزان پیروی و تقلید از 
 تاریخی آن عصر، ناقص و غیرقابل اعتماد خواهد بود.-های حماسیمنظومه

 

 و میرزاآقاخان کرمانی: باستاننامۀ تاریخی عصر قاجار، -های حماسی. دربارۀ منظومه2
جوهای نگارنده یافتن حدود چهارصد منظومة حماسی در عصر قاجار است که از این میان و جدا از وحاصل جست

های اولیه رسررد که پس از بررسرریتاریخی به دویسررت می-های حماسرریدینی، شررمار منظومه-های حماسرریمنظومه
ستهها را از جهت رویکرد و محتوتوان آنمی سیما د سام بندی کرد. این آثار در یک تق بندی کلی از نظر محتوا، در اق

شرح نبردهای قومی و عقیدتی/ مذهبی، به هانامهجنگ سنی(، ) شیعه و  شروطیت، تاریخ ایرانویژه  شرح ، تاریخ م
گنجند و از نظر ( میهاها و شررورش)شرررح فتنه هانامهفتح، و حکمرانان محلی)ایرانی و غیرایرانی( و  احوال شرراهان

گرایی و گرایی، اسرر مدوسررتی و باسررتانرویکرد و درونمایه، مبارزه با اسررتبداد داخلی و اسررتعمار خارجی، ایران
های جهانی در برابر داری از یکی از قدرتالمللی و جانبگرایی، گرایش به تجدّد و مدرنیته، مناقشرررات بینسرررنّت

از  نامة تبریزجنگهای کند. از جمله، منظومهاین آثار را از یکدیگر متمایز میسررتیزی، دیگری، نژادپرسررتی و سررامی
سماعیل تاریخ ایرانمحمود تندری قمی،  شتیانی، از میرزا ا شروطیتخان آ علی مهاجر زنجانی، از میرزا غ م تاریخ م

علی تاجر شیرازی، ز میرزا حسینا میکادونامهاز ادیب پیشاوری،  قیصرنامهخان صبای کاشانی، از فتحعلی شهنشاهنامه
سداهلل منتخب نامة نایبیفتح سید ا سادات یغمایی، از  شیر بابکانال شت ارد ستگردی،  سرگذ سن وحید د تاریخ از ح
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از میرزا آقاخان  نامة باستانعلی تجلّی سبزواری و  از رجب نامهکنکاشاز میرزا عبدالحسین ذوالرّیاستین،  الوطنحبّ
های یاد شده باشند و ظرفیت واکاوی و بررسی دارند. از این میان، د نماینده و نمونة هر یک از بخشتواننکرمانی، می

 میرزا آقاخان کرمانی پرداخته است. نامة باستانپژوهش پیشِ رو به مطالعة موردی 
سیر در  (قمری 1314- 1270) کرمانی آقاخان میرزا صی ت قمری 1270 سال در .شد متولد کرمان برد صلی تح  ا
سطه به 1302 یا 1301 سال در آورد پایان به کرمان در را خود صرالدوله ظلم و تعدی وا  میرزا عبدالحمید سلطان نا
 دورۀ بیداد و ظلم. شرررد تهران راهی سررر س و ماند اصرررفهان در چندی. کرد مهاجرت اصرررفهان به کرمان از پنهانی

 در ظاهراً. کنند وطن ج ی تا داشررت آن بر را روحی احمد شرریخ همفکرانش از دیگر یکی و او شرراهی ناصرررالدین
 با و یافت راه ایرانی خواهانآزادی و نویسررندگان محفل به آنجا در و رسررید عثمانی پایتخت به 1303 سررال اواخر
 سال دۀ در. شد آشنا عثمانی خواهانآزادی از ایعده و اسدآبادی الدینسیدجمال و اصفهانی میرزاحبیب چون کسانی
 و سرریاسرری نوین هایاندیشرره با راه از این و کرد نسرربی پیدا آشررنایی انگلیسرری و فرانسرره هایزبان با خود عمر آخر

 موثر هاییگام خواهیآزادی افکار ترویپ در نوشررت که رسرراالتی و مقاالت با و شررد آشررنا اروپا ادبی و اجتماعی
 (97: 1393)آجودانی، برداشت 

که به نظم اسررت و بر  نامة باسررتاند. افزون بر زبان و تاریخ دار ،فرهنگ ةزمین لیفات متعددی درأآقاخان آثار و ت
شده،  شاهنامهورن  ستاندارد.  سکندری ةآینبا نام نیز تاریخ نثری سروده  ستقل میرزاآقاخان نامة با سرودۀ م ، گرچه 

ست کتاب  ست، اما امروز به عنوان بخش نخ شیو هساالرنامشود. شناخته می ساالرنامهکرمانی ا سی به   ۀکتابی حما
به  ر،ین اثر تاریخ ایران از ابتدا تا زمان سرودن آن، دوران زمامداری مظفرالدین شاه قاجات. در اشاهنامه فردوسی اس

ست. این کتاب دو بخش دارد ستان ةنامبخش نخست به نام  ؛نظم درآمده ا شاهی پ پایان ن تااز ابتدای تاریخ ایرا با اد
 ،پس از آنکه عوامل حکومتی قاجار او را کشررتند. میرزاآقاخان کرمانی ۀگیرد و سرررودبر مییزدگرد سرراسررانی را در 

شررراه به انجام مظفرالدین ۀکار را تا دور ةادام ،زمانی بعد از سررررودن این اثراحمد حافظی عقیلی کرمانی در اندکم 
شکرم  احمدبن حافظ در خدمت عبدالحسین .رساند ایران بود و به همین سبب نام کتاب را  میرزا فرمانفرما ساالر ل

 (150: 1397)خوارزمی،  ساالرنامه گذاشت
ستان راآقاخانمیرزا سرود ، نامة با نگاه تازه با »د. او در این منظومه برمی سر به ترکیه ترابوزان در زندان که زمانی 

بنابراین  ی تاریخ واقعی ایران تطبیق دهد.هاای را با چهرهورهطساهای پهلوانی و کوشد چهرهایران می ةبه تاریخ گذشت
اسفندیار شخصیت  تطبیق یا ،کوروش کبیر با کیخسرو ةمقایس. (147)همان،  ت.این اثر نوعی بازآفرینی تاریخ ایران اس

 ت. هاساین تطبیق هایبا داریوش از نمونه
ستان   شتگان و درود بر پیامبران تابناکنامة با ستایش خدا و ایزدان و فر صر تاریکی ،با  چگونگی از  ،در احوال ع

شاره به پاره ،میان رفتن تاریخ ایران شتباهات مورخانا شی از ملت آریانا یا آریایی ،سبب نظم کتاب ،ای از ا ستای ها و 
شاعر، پس ؛شودآغاز می سله از آن  سل شرح  تا زمان  «مورخان فرنگ ۀعقید بر بنا»پردازد که به گفتة او و هایی میبه 
 یا آبادیان، آجامیان )جمشیدیان(، ماردوشان ها یازده سلسله است:حکومت کردند و شمار آن عرب در ایرانچیرگی 
صر و فریدون و بابل، آبتین نمرودیان یا ضحاکیان شاهان یا هامدی پهلوانی، اکمینیان، فرزندان، ع شاهن پارس،  مادها، 
 اشکانیان، و ساسانیان. یا هاپارت سلوکیان، یا سلفکیان

که پس از این خواهد آمیزد پیداست؛ اما چنانهای دساتیری میاینکه میرزاآقاخان در نامة باستان تاریخ را با اندیشه
کار گرفتن واژگان آمد، نشرران خواهیم داد که او چگونه با دسررت گذاشررتن بر احسرراسررات قومی و ملی، ت ش در به

 کند.ی ملی و تفسیر تاریخ، آن را به روایت ادبی نزدیک میفارسی سره، تلفیق احساسات دینی و مذهبی با پیوندها
 

 . بحث و بررسی3
سبت آن با واقعیتملّی سبتی با تاریخِ گذشته دارد، اما ن شتر های روز، بهگرایی اگرچه ن مراتب از ارتباط آن با تاریخ بی

مطرح کرده است. وی « بازاندیشی تاریخ»در نظریة  (Keith Jenkins) کیت جنکینزاست. این دیدگاه نسبت به تاریخ را  
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بندی ادبی در گفتمان تاریخ و بیانگر نقش که پیشگام نوعی بازاندیشی در خصوص تأثیر نگارش و ساختار و ترکیب
شررود، تاریخ را در درجة اول یک روایت ادبی راجآ به گذشررته و جایگاه عناصررر ادبی سررازندۀ تاریخ محسرروب می

ست که حتی تجربیداند و معتمی شکل دادن به زمان ترین وقایآقد ا ساختارهای روایی برای  نگار نیز مجبور به ابداع 
ستان ست و چون دا ستو مکان ا ست را د س شتری دارند و نقش نقاط گ گیرند، پس کم میها بر نقاط پیوند تأکید بی

« برای کسرری»خ همان گذشررته نیسررت، همواره ظاهر خواهد شررد. از دیدگاه او، تاری« گذشررته»تر از قابل فهم« تاریخ»
طرف نبوده، بلکه همیشه ایدئولوژیک گاه بیاست، همیشه هدف و مقصدی دارد، همیشه راجآ به قدرت است و هیچ

سراز چنین، منطق تاریخ نه منطق کشرف بلکه منطق ایجاد اسرت و به عبارت دیگر، تاریخ گفتمانی حقیقتاسرت. هم
ست نه حقیقت ضیحا سیک، به وجود حقیقت یا حقیقتکه نگرشاین یاب؛ تو ستند که در طی های ک  هایی قائل ه

شدهقرون متمادی در پس الیه سالت تاریخ را بازیابی آنهای وقایآ تاریخی پنهان  که در پندارند، درحالیها میاند و ر
شانة تاریخ، حقیقت به شینی و ازقرائت بازاندی شدنی شده وجود ندارتعیینقبلطور پی ساخته  د، بلکه حقیقت امری 

 (1393)نک. جنکینز، است. 
پردازد و بر این گمان است که مفهوم ملّیت این پژوهش نیز با این دیدگاه به واکاوی و تحلیل پیکرۀ متنی خود می

سیو وطن در اغلب منظومه شروطه، و از آن جمله در -های حما ستانتاریخی دورۀ م و ، مفهومی ایدئولوژیک نامة با
ها، که از یک سو ومهکند. این منظهای حاکم است و معنای آن همراه با تغییر نهاد حامی این آثار، تغییر میتابآ قدرت

های گرایانه با گرایشهای ملّیهای نوگرایانه با باورهای دینی و از دیگر سو محل تصادم گفتمانمحل برخورد اندیشه
هایی از تاریخ )واقعی و اسررراطیری( به نفآ باور خود، ا آمیختن بخشوطنی هسرررتند، با برسررراختن، گزینش یجهان
 کنند.نگاری تاریخی را به روایت ادبی تبدیل میواقعه

 

 ناسیونالیسم و هویت تاریخی 3-1
ای که طی قرن نوزدهم می دی در غرب روی داد و ناسریونالیسرم نام گرفت، در مسریر خود از غرب به شرر  پدیده

سی شد. درهدچار دگردی  بیداری جنبش را خود آغاز، همان از تقریباً  جدید خواهانةملیت هایگرایش»اما،  اروپا ایی 
ها و تفسیرهای متفاوتی که بعدا از این پدیده ارائه . با تمام تعریف(337: 1393آندرسن، ) «کردند تصور غفلت خواب از

 کشور و این مسئله به وفاداری و بودن هویتهم حس یعنی ناسیونالیسم»شد، اگر تعریف ونسا مارتین را ب ذیریم که 
سیونالیسم را از تعبیر ترینساده بود که البته شاه به وفاداری معنای به عم ً سنتی نظام یک در  سرزمین به وفاداری نا
منظومه، آشررکارا بینیم که این دربارۀ نامة باسررتان چندان صرراد  نیسررت. این ، می(30: 1398مارتین، ) «پنداشررتندمی

 های او:ایست علیه شاه و علیه سیاستسروده
 گرررزنرررد آمرررد از پررراسرررررربررران برررزرگ 

 

 چررو گرررگشرررربرران شررررد برره جرران رمرره هررم 

 

 (177: 1397)ساالرنامه،  
 خواهد:چنانکه ایرانیان را در برابر او ساکت نمی 

 کررره هررررجرررای آمرررد تررررقررری پررردیرررد

 

 (186)بررد از سرررررایررة اعررترررا  شررررردیررد  
 

سم ایرانی همواره اخت ف نظر البته باید  سیونالی شة نا سئلة هویت ملی و ری سر م شت که در ایران، بر  توجه دا
ست. با این حال از دیرباز  شته ا ستة متون»وجود دا سطوره روایت غیرایرانی گاه و ایرانی مورخان تاریخی برج  و ایا

 ایدۀ ترتیب این به و درآورده تصویر به خود فعالیت دوران تا س س و ساسانی تا پیشدادی دوران از را ایران تاریخی
اند و داده انتقال ایرانیان درپیپی هاینسررل به امروز تا ادبی و تاریخی، فرهنگی سرررزمینی پدیدۀ یک منزلة به را ایران
 مدرن روایت که طورآن مدرن، دوران محصول سیاسی، نه و تاریخی پدیدۀ یک همچون ایرانی اساس، هویت این بر
. این تفکر (223: 1397)اشرف، « است بوده اس م از پس و پیش متمادی هایقرن محصول بلکه گوید،می مدرنپست و

ستان نیست؛ آقاخان در این منظومه قصد دارد تاریخ واقعی و مدرن ایران را روایت کند  شة موجود در نامة با اما، اندی
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ایران ها بیرون بکشد و این مهم را ضروری و برای ترقی شناسی، آن را از دل اسطورههای نوین باستانو به مدد یافته
 داند:ناگزیر می

 در آن زمرررران دریررررغررررا کرررره ترررراریررررخ

 

 چرررو مررره برررود در زیرررر ابرررری نرررهررران 

 

 هررررم آثررررار پرررریرررردا نرررربررررودی بسرررررری 

 

 (90خرررطررروط کرررهرررن را نرررخررروانررردی کسررررری) 
 
 

 اند: به گمان او، ایران سه دورۀ فترت را پشت سر گذاشته و در این میان، اسطوره و تاریخ با هم آمیخته
 ویرررژه در ایرررران کررره تررراریرررخ نررریسرررررتبررره

 

 اسررررراطرریرررشررررران را بررن و برریررخ نرریسرررررت 

 

 کررره از گررراه کرررلررردانررریررران ترررا عررررب

 

 سررررره نررروبرررت بررر رررژمررررد عرررلرررم و ادب 

 

 یرررکررری گررراه ضرررررحررراک برررا دسرررررتررربررررد

 

 کررره آثرررار آجرررامررریررران را سررررررتررررد 

 

 دگرررر گررراه اسررررررکرررنررردر نرررامرررجررروی

 

 هررا شرررسرررررت بررا آب جررویکرره آن نررامرره 

 

 سرررررریررروم گررراه اسرررررر م کرررز ترررازیررران

 

 (89) بسررررری رفرررت برررر مررررز ایرررران زیررران 
 
 

؛ (92)« که پیدا نماید صررحیح از سررقیم»سررراینده باور دارد که این روایت، تاریخ واقعی ایران اسررت و بر اوسررت 
شاره»منظور همینبه شتباهات مورخین ایرانای به پارها ( 88« )چگونگی از میان رفتن تاریخ ایران»کند و می( 89)« ای ا

 از دل افسانه بیرون بکشد و روایتی ادبی از تاریخ بسازد:دهد. با این باور که هویت ایرانی را را شرح می
 کررنررونررت کرره امررکرران گررفررتررار هسرررررت

 

 دانررران سرررررر و کرررار هسرررررتبررره تررراریرررخ 

 

 هرررمررران بررره کررره تررریررر  قرررلرررم بررررکشررررری

 

 بررره تررراریرررخ پررریشررررریرررن قرررلرررم درکشررررری 

 

 هرررا آسرررررتررریرررنفشرررررانررری برررر افسرررررانررره

 

 (92)نررویسررررری یررکرری نررامررة راسرررررترریررن  
 

 کرره هررر کررو برره ترراریررخ شرررررد رهررنررمررون

 

 (88)ز افسررررررانررره تررراریرررخ آرد بررررون  
 

های جهان به آیند احسررراسررری بود که پس از رویارویی با قدرتاین میل به روایت دوباره از تاریخ، البته پس
 و شکوه با گذشتة اساس بر خود شناختن»کند داد، و چنانکه احمد اشرف اشاره میروششنفکران این عصر دست می

صوری هایمکان سف و بارف کت موقعیت از تا کندمی کمک مردم به ط یی، هایدوران و ت  روند. فراتر کنونی بارتأ
ستین هواخواهان که بود طبیعی بنابراین سم نخ سیونالی ست به ایران در نا  روح و ایران ملی شکوه و روحیه وجویج
 با اسررر م از پیش ط یی دوران به اینجا در دارد. را خود خاص فرهنگ که برخیزند یک ارچه موجودیت یک ازلی
 :(203: 1397اشرف، )« شد نگریست رمانتیک نگاهی

 کررجررات آن هررمرره رسرررررم و آیرریررن و راه

 

 کررجررات افسررررر و گررنررپ و مررلررک و سرررر رراه 

 

 کررجررات آن هررمرره دانررش و زور و دسرررررت

 

 (175)کررجررات آن بررزرگرران خسررررروپرررسررررت  
 

 ایرررا مرررلرررک ایرررران انررروشرررررره برررزی

 

 هرررمررریشررررره ز ترررو دور دسرررررت بررردی 

 

 زمررررانو فرررررخخرررروشررررررا روزگرررراران 

 

 (173)کرره روم و فرررنررگ از تررو جسررررترری امرران  
 
 

 

 های مذهب و سکوالریسمرابر مؤلفهمفهوم وطن در ب 3-2
سیونالیسم، مفهوم وطن نیز به ست ویژه در عصر قاجار و دورۀ مشروطه محل گمانههمچون نا زنی و اخت ف عقیده ا

شروطه دورۀ شاعران همه گرچة»و  شت م شن بردا  توانمی باز دارند، آن تازۀ مفهوم در وطن واژۀ از صریحی و رو
 ها،جلوه از یکی». از جمله (227: 1393)آجودانی، « داد نشرران روزگار این شررعر در را مفهوم این از خاصرری هایجلوه
 تأثیر تحت بیشتر دیگر هایجلوه در و گیردمی قرار نظر مورد شیعی، حتی و، اس می و موجود شکل در ایرانی وطن
 مشررروطه شررعر از بخشرری در دیگر اندازیدر چشررم اسررت. مطرح آن اسرر می رنگ از مجرد اروپاییان، وطن نگرش
 وطن بازتاب از برداشرررت نوع این که نمایدمی رخ مسرررلمانان بزرگ وطن و اسررر می وطن: وطن از دیگر ایجلوه
شه سدآبادی الدینسیدجمال هایاندی ست ا شه .(228 همان،) ا شتن اندی سکوالر میرزا آقاخان کرمانی گرچه به دا های 

ساله ست و نظریاتش در ر شهور ا سی و اجتماعی او، همین را تأیید میم سیا کند، اما گویا هنگامی که مذهب و های 
 کند:گرایانه باشد، از تجویز و ترویپ ان پرهیز نمیهای ملیاندیشة مذهبی بتواند در خدمت آرمان
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 مررربرررر هررراشرررررمررریهرررای پررریرررغرررسرررررخرررن

 

 (169)پرررر از خررررمررری کررررد روی زمررری   
 

 ایست که در آغاز همین منظومه چنین سروده بود:  و طرفه اینکه این سخن، از همان سراینده    
 سررررررر نرررامررره برررر نرررام زروان پررراک

 

 (87)کرره رخشررررریررد از او هرررمررز تررابررنرراک   
 

 درود فررررراوان برررره زرهرررروش شرررررریررررد

 

 (88)کرره زردشررررت از ایررن نررام آمررد پرردیررد   
 

ست، با توجه به اینکه  سی آقاخان دان سیا شة  صد 90و این را باید برآمده از اندی شیعه  مذهب پیرو ایرانیان در
 یا و غیرمسرررلمان یا ماندهباقی درصرررد 10 آن دارد؛ پیامدهایی ایرانی ناسررریونالیسرررم برای درصرررد این و هسرررتند
صد 90 آن با کنندمی احساس هرحال در اند ومذهبسنی ضیات از یکی دارند. هاییتفاوت بقیه در سم مقت سیونالی  نا
 غیرشیعه ایرانی جمعیت درصد 10 این کهحالی در بداند. یکی جامعه کل هویت با را خود هویت فرد هر که است آن

سیونالیسم و مذهب نزدیک پیوند این»بنابریان  ندارند. احساسی چنان سیونالیسم تا شودمی موجب  نا  قدری ایران نا
سیونالیسم کند. جلوه غیرعادی و عجیب کرد  پیدا رشد سکوالر ذاتاً نیرویی عنوان به و آمد پدید مسیحی غرب در نا

 در داشررت. مذهبی گوناگون هایفرقه پیدایش و کلیسررا دسررتگاه قدرت انحطاط با مسررتقیمی ارتباط و پیدایش آن
 اما دارد؛ عهده بر جداگانه وظیفه دو دین و دولت قبال در فرد اینکه و است شده پذیرفته شمشیر دو نظریة مسیحیت

س م در سی جنبة جمله از اجتماعی زندگی هایجنبه تمامی و ندارد وجود جدایی چنین ا  مقدس قانون تابآ آن سیا
. (165: 1396کاتم، ) «دارد ایگسترده کاربرد ناسیونالیسم در و اهمیت است حائز تئوری جنبة از تفاوت این اند.شریعت
سترده کرمانی شتن چنین کاربرد گ شهنیز احتماال با در نظر دا های ای، مذهب و اتحاد ملی و مذهبی را به خدمت اندی

 گیرد:ناسیونالیستی خود می
 هرررمررره خررریرررر اسررررر مررریررران خرررواسرررررترررم

 هررمرره خررواسرررررتررم تررا کرره اسررررر مرریرران
 

 دلرررم را بررره نررریرررکررری بررریررراراسرررررترررم 
 

 (180)برره وحرردت برربررنرردنررد یررکسرررررر مرریرران
 

 شررررررفمرررر اسررررر مررریررران را فرررزایرررد 
 
 

 (180)نررفررا  و جرردایرری شرررررود برررطرررف   
 
 

تنها ملت مسررلمان ایران، که امت واحدۀ جهان اسرر م اسررت. او در منظور کرمانی از اسرر میان در این منظومه، نه
 خواهد و آرمان سیاسی او این است که:گرایانة خود تمام مسلمانان منطقه را متحد میراستای تحقق اهداف ملی

 فرررر حرررمررریرررد در اسرررررر م آیرررد بررره

 

 (180)یررکرری اتررحرراد سررررریرراسررررری پرردیررد  
 

الدین اسدآبادی، بر این واقعیت آگاه است های سیدجمالفکرانش به پیروی از اندیشهآقاخان نیز همچون دیگر هم
 در چه مسلمانان» ترتیب شود، بدین برطرف اتحاد بدون توانستنمی مسلمانان جامعة مبت به مسائل از یکهیچ»که 

 دانش و یافتندمی دسررت جهان نقاط دیگر در خود کیشررانهم فراملی به صررورت به ایران از خارج در چه و داخل
. افزون (94: 1398مارتین، ) گرفتمی قرار آنان اختیار در مطبوعاتی هایگزارش طریق از جهان نقاط اقصررا از ایفزاینده
 مبادا که این بیم از هم و علما منفی واکنش و رنجش بیم از هم تغییر، برای هایشررانت ش در گرایاناصرر ح»بر این 
 کمتر برندمی کار به که مفاهیمی و زبان بودند مراقب کام  شرررود، محدود جنبش در خودشررران مشرررارکت امکان
 از میرزا آقاخان است که: .(42همان، ) باشد سکوالریستی مفاهیم گرتداعی

 ام نرررمررریررررم از ایرررن پرررس کررره مرررن زنرررده

 

 امتررروحررریرررد افرررکرررنررردهکررره ایرررن طررررح  

 

 (181) 
 آورانپرررس از مرررن برررگرررویرررنرررد نرررام

 هررررمرررره داد مررررردی و دانررررش بررررداد
 

 سررررررایرررنرررد برررا یرررکررردگرررر مرررهرررترررران 
 نررررهررررادکرررره کرررررمررررانرررری راد پرررراکرررری

 

 بررره تررروحررریرررد دعررروت نرررمرررود از دویررری

 

 بررررتررررابرررریررررد از کررررژّی و جررررادویرررری 

 

 (181) 
 و اخ قی نظام در دیانت جایگاه دربارۀ فقراتی میرزاآقاخان هاینوشته در» با این همه نباید از نظر دور داشت که     

 دیانت مانند را عادالنه و ظالمانه حکومت و سکه یک روی دو را دیانت و حکومت او کهچنان. داشت وجود حقوقی
 در دیانت که میزان و درجه همان به» نویسرردمی و (294: 1395طباطبایی، )داند می موثر اجتماع یکی مردم سرررشررت در
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ست موثر ملت یک طبیعت ست دولتی سیاست و قانون از عبارت حکومت که زیرا بود، خواهد موثر نیز حکومت ا  ا
 .(301: 2000کرمانی، ) «دهدمی تغییر جبرا و قهرا را عادات و اخ   که

 

 توده و حقوق بشر 3-3
سه سنت رایپ حما ستان بر خ ف  شاه و طبقة « رعیت»و « ملت»سرایی، نقش پررنگ توده و در نامة با در برابر پاد

نه« حقو  بشرررر»کند. صرررحبت از حاکم، جلب توجه می نه و زما ید از و حق مردم، آن هم در چنان زمی با ای را 
 تاریخی دانست: -های این منظومة حماسیویژگی

 شرررررمرررنررردکرررنرررون ای متررررا مرررلرررت هرررو

 بررره آسررررران تررروانررریرررد گررریرررتررری گررررفرررت
 

 چررررایررریرررد در چررراه غرررفرررلرررت نرررژنرررد 
 بررررآیررریرررد و بررریرررنررریرررد کرررار شرررررگرررفرررت

 

 ولرری تررا شرررررنرراسررررریررد از خرریررر، شرررررر
 
 

 بررربرررایسرررررت خررروانررردن حرررقرررو  بشرررررر  

 

(1923) 
شتر جمعیت      شاورزان، ایران را گرچه بی ستاییان، ک شایر و زحمت رو شانع شکیل می سوادبی شهری ک  و داندت

سی آگاهی شتند، اما آنچه چندانی سیا ستمی ندا شه را توده این توان  درآورد، حرکتگرایانه بههای ملیبه نفآ اندی
سل همانا صلی هایضابطه از . چنانکه کاتم یکی(4: 1396کاتم، ) بود آنان عواطف به تو سم ا سیونالی شارکت»را  نا  م

 با را ایران گذشتة ادوار از یکهیچ تواننمی»این حیث داند، و معتقد است که از می «سیاسی امور در هاتوده گستردۀ
 تاریخی عظمت و شررکوه وجود»او در ادامه با بیان اینکه «. نامید ناسرریونالیسررتی دورۀ مردمی، شرررکت معیار به توجه
سم مطالعة در بزرگی نقش سیونالی  سرزندگی و تقویت موجب تاریخ این به آگاهی» کند که، تأکید می«دارد ایرانی نا

سیونالیسم سیار تاریخی آگاهی نوعی فرهیخته ایرانیان میان، این در است و شده کنونی نا شرفته ب  کار دستور در را پی
ستم سدۀ آغازین هایدهه در ایران شعر در کهطوریدادند، به قرار شور تاریخ در زیادی تأکید بی شاهده ک  شودمی م
 و حقو  بشر در نامة باستان را نیز ار همین منظر باید نگریست:. تأکید پررنگ بر حق مردم (22-21همان، )

 مرررگرررر جرررور و بررریرررداد افرررزون شرررررده

 رغررریرررت ز جرررورنرررد در پررریرررچ و خرررواب
 

 جرررگررررهرررای مرررردم هرررمررره خرررون شرررررده  
 مررگررر شرررره گرردا گشررررت و کشررررور خررراب

 

 هررمررانررا کرره شررررره نرریسرررررتررش آگررهرری
 
 

 کررره شرررررد خررراک ایرررران ز مرررردم ترررهررری 

 

(171) 
 بررره حررررمرررانِ جررراویرررد از هرررر حرررقرررو 

 

 مررگررر گشرررررترره ز آبررای عررلرروی عررقررو   

 

(172) 
 تشکیل را هم ایران جامعة اکثریت سواد مردم  که اتفاقابی بر تودۀ تاریخی آگاهی این گرچه به گمان برخی تأثیر      
دانند، اما این نکتة مهم را نباید از نظر دور نمی خود کشرررور تاریخ از مردم چیزی دادند روشرررن نیسرررت و عموممی

 شاهنامه ایاسطوره پهلوانان با هم سوادبی ایرانیان در این میان حساب شاهنامة فردوسی جداست؛ چنانکه داشت که
سی شخصیت فردو شکاری و  شنا آنها و خوی ضوع دربارۀ آ ستند. درواقآ این مو سی و ه کند. می فر  شاهنامه فردو
 مراکز و هاخانهقهوه در بر دارند از را آن نیزنشررینان ایل و روسررتاها اسررت و مردم ایرانیان همة قبول مورد شرراهنامه
ندارند و قادر به درک و  چندانی سررریاسررری آگاهی که افرادی برای»خوانند. بنابراین، می شررراهنامه نیز مردمی تجمآ
 را اصیل ناسیونالیسم سریآ گسترش زمینة شاهنامه های ناسیونالیستی و آگاهی ملی و تاریخی نیستند،اندیشه دریافت
 داند:. میرزاآقاخان کرمانی نیز از این مهم آگاه است و اهمیت آن را می(22همان، )  «سازدمی فراهم

 ختررنررک روز کررانرردر تررو بتررد جررمّشررررریررد

 

 هرررا پررردیرررد کررره آورد برررس نررریرررکرررویررری  

 

 شرررررراه خررروش آن روزگرررار کررریرررومررررث

 

 کرررزو شرررررد پررردیررردار دیرررهررریرررم و گررراه 

 

 بررره گررراه فرررریررردون، هرررمرررایرررون بتررردی 

 

 مررریرررمرررون بررردیزمررران مرررنررروچرررهرررر،  

 

 خررجسرررررترره بررمررانرردی پررس از کرریررقرربرراد 

 

 هررررمرررران درگررررهِ ترررروس نرررروذرنررررژاد 
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 آرش نررررامرررروربرررره هررررنررررگررررام کرررری

 

 گررررفرررتررری هرررمررره خررراور و بررراخرررترررر  

 

 کرررریهررررمررررایررررون برررردی گرررراهِ کرررراووس

 

 پررری هرررمررران روز کررریرررخسررررررو نررریرررک  

 

(176) 
 

 گرایی در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجیملی 3-4
بزرگ وقت،  قدرت دو خواست گرو در ایران استق ل»باستان در زمانی سروده شده که  این نکتة مهمی است که نامة

. گرچه این امر از نظر سرریاسرری و نظامی برای ایران خالی از فایده نبود، اما در (2: 1396کاتم، ) «بود انگلیس و روسرریه
که میرزاآقاخان ملت و  نمود. از همین روسررتبسررتر اندیشررة ناسرریونالیسررم تحملی چنین شرررایطی غیرممکن می

 دهد:خواند و هشدار میجویان خارجی، به اتحاد فرامیسردمداران کشور را در برابر مداخله
 بررره ایرررران مررربررراد آنرررچرررنررران روز برررد

 

 کررره کشرررررور بررره بررریرررگرررانرررگررران اوفرررترررد  

 

                                                                                                                                                          (184) 
 نررخررواهررم زمررانرری کرره ایررن نررو عررروس

 

 بررریرررفرررترررد بررره زیرررر جررروانررران روس  

 

 برره گرریررترری مرربرراد آنررکرره ایررن حرروردیررس

 

 شرررررود هرررمسرررررر لرررردی از انرررگرررلررریرررس  

 

 )همان(                                                                                                                                             
شت که        سم از نو طرز این»با وجود این، نباید از نظر دور دا سیونالی سئلة با نا صاد م  این در بود. پیوند در نیز اقت
سانی جمله از مختلف، هایدیدگاه همة با ایرانیان دوره س م می حامیان را خود که ک ستندا سانی و دان  را وطن که ک
 تا جایی که« کردندمی مبارزه و مقاومت هاکاال این گسررترش و خارجی کاالهای واردات برابر در دانسررتند،می اصررل

شان بودند ت ش در خاص طوربه نیز برخی» ست کفرآمیز عمل خود خودی به خارجی کاالهای خرید که دهند ن  و ا
. در چنین شرررایطی اسررت که کرمانی، اژدهای (78: 1398مارتین، ) «گرفتند نجف علمای از هم فتواهایی زمینه این در

شی را پیش میهای غربی را در حال مکیدن خون ایران میقدرت شد.بیند و اژدرک شاهنامه بهره  ک او در این کار، از 
 کار گیرد:گرایانه بهگیرد تا بار دیگر تاریخ را با روایت ادبی پیوند بزند و آن را در برانگیختن احساسات ملیمی

 برررزرگررری ایرررران چررررا شرررررد بررره سرررررر 
 

 چرررررایرررریررررد نررررومرررریررررد از دادگررررر  
 فرررریررردون فررررخ فررررشررررررتررره نررربرررود 

 
 ز مشررررک و ز عررنرربررر سرررررشررررترره نرربررود  

 یررررافررررت او فرررررهرررریز اژدرکشرررررری  
 

 ترررو نررریرررز اژهرررا کرررش، فرررریررردون ترررویررری  
                                                                                                               (178) 

 

 باستان؛ از تاریخ تا روایت ادبی نامۀ 3-5
ای که زمینة تحول در ادبیات و نگرش به آن را ایجاد دورهد؛ ناصری بو ۀمکتب دور ةمیرزاآقاخان کرمانی پرورش یافت

 دورۀ ادبیات به بازگشرررت دورۀ ادبیات دهد و آن را دورۀ تحولکند. آنچه که در این دوره و پس از آن رخ میمی
با سفر به ترکیه و  نیز دانست. کرمانی ادبیات به نسبت کلی نگرش در تحول نوعی دهندۀدانند، باید نشانمی مشروطه

ش شنا  ک م  در ادبیات سیاسی و  و آن راد قرار گرفتن در مجلس روشنفکران ایرانی با مفاهیم جدید وطن و کشور آ
)خوارزمی، « میرزا آقاخان را به سوی اشعار حماسی کشاند ،همین نگاه تازه به میهن و اجتماع» و ادبی فارسی وارد کرد

 بر و آورد سخنانی فارسی شعر چندوچون در آخوندزاده، از ترمنظم و تردقیق حتی و یکس هر از بیش . او(151: 1397
ساس شت ذهن در شعر از که مفاهیم همان ا ستان  دا سرود ونامة با  از» ایران شاعران که داد قرار اینمونه را آن را 
ستان شعرای اقتفاء برای ستان نیز، دربارۀ. او پیش از نامة (77. مرگ یا). گیرند کاربه «فرنگ سی فن با شنا سام و زیبا  اق

 در را ایتازه کرده بود و فصررل ترسرریم ایتازه هایدیدگاه و داده ارائه مبسرروطی مطالب باسررتان یونان شررعر اصررلی
شت نمایش به نوجویی و شکنیسنت ستان نیز (97: 1393آجودانی، ) گذا ست ادبی ارزش فاقد گرچه». نامة با  از اما ا
. اسررت بسرریار اهمیت واجد اسررت گرفته کار به خود منظومة پرداخت در که )سررراینده( ایشرریوه و سرریاسرری لحاظ
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شررناسرری های تاریخی باید از دانش ریشررهاو در این منظومه معتقد اسررت که ع وه بر یافته (.191-190: 1387آجودانی، )
 .(89)« ید تو را صورت واقعاتو یا ز اشتقاقات و نام لغات/ نما»ها و اشتقا  بغات نیز بهره برد: واژه

 بازی یا گفتمان این در مشررابه تعابیر دیگر و حقیقت. زبانی بازی یک اسررت؛ گفتمان یک تاریخ»به گفتة جنکینز 
ستند تمهیداتی زبانی شودن، برای ه سیرها. کردن تعطیل و تنظیم گ سور چنان حقیقت تف  کندمی عمل بندزبان و سان
ستیبه کند.می تعیین مرز و حد سانه واقآ در حقایق قبیل این که واقفیم نکته این برای در ستند مفیدی هایاف  با که ه
 جوید.می سرررود نظارت اعمال برای حقیقت واژۀ از نیز قدرت و حضرررور دارند بزرگ گفتمان این در قدرت به اتکا

 آزادی از هراس همین مثبت، تعبیری به یا نظمیبی از هراس همین و نظمیبی هرگونه برابر در اسررت مانعی حقیقت
ست شارۀ (116: 1393جنکینز، ) دهدمی قرار مادی منافآ با پیوند در کارکردی لحاظ به را حقیقت که ا ساس، ا . بر این ا

 و اروپا با ایرانیان دردناک مواجهة درد تسرررکین اصرررلی کرمانی کند که گرچه هدفضررریاء ابراهیمی اهمیت پیدا می
 هایناهمخوانی و نیست اخ قی ابهامات و تناقض بدون ایدئولوژیکی سنت این بود، ایران ماندگی عقب علل ح جی

سخنان او را( شی نباید غریب ) شت؛ نیت )وی( سوء یا جهالت از نا  قرار تاریخی مطالعة مورد باید دقیقاً آنچه پندا
 .(108: 1396)ضیاء ابراهیمی، هاست متن نویسندگان نیات بگیرد

 

 گیرینتیجه
ها، استفاده از تمثیل و گزینش رویدادهای تاریخی به منظور برجسته کردن برخی وقایآ یا فروکاستن از بعضی ارزش

همانی، تقلیل تاریخ از گزارش به داستان با پرورش عناصر داستانی و فرونهشت و استفاده از زبان، لحن و ب غت این
های تاریخی عصرررر قاجارند و در این میان تاریخ به روایت ادبی در منظومهکنندۀ حماسررری، از عوامل مهم نزدیک
های با قدرت های نظامی و سرخوردگی حاصل از رویاروییها و شکستویژه تهدیدبرخورد با کشورهای غربی و به

ست شک صر و فرافکنی  صلیجهان در این ع شمنان کهن، از ا صویر د صر در ت رازآاخان ترین دالیل ت ش میهای معا
 گرایی است.  جویی از طریق بازگشت به گذشته و هویتکرمانی در نامة باستان، برای برتری
های ایدئولوژیک توان تأثیر گفتمانها و واکنش به رویدادهای عصررر خود اسررت و میاین منظومه بازتاب اندیشرره

شاهده کرد. مقاومت در برگیریرایپ و جبهه شوریدن علیه های یک عصر را در این آن م ستعمار خارجی و  ابر نفوذ ا
شویق حامیان آن سراینده و ت ستبداد داخلی از جمله علل رویکرد  ست که پیرامون مفاهیمی چون  ا سرودن آن ا به 

گیرد. با وجود این، وطن، آزادی، مدنیّت غربی، انتقادهای اجتماعی و سیاسی و نوعی اندیشة سوسیالیستی شکل می
آرایی و برانگیختن حاکمان در برابر ین منظومه نه با هدف آگاهی تاریخی، بلکه به قصرررد تاریخرسرررد که انظر میبه

شدهقدرت سروده  ستبداد داخلی  سی  های خارجی و یا بیداری تودۀ مردم در مقابل ا سیا و کارکرد تبلیغی برای نظام 
 شود.مورد نظر سراینده در آن دیده می
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