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هویت یکی از پیچیدهترین مفاهیم در حوزه علوم ان سانی و اجتماعی به شمار میرود؛ پدیدهای چند وجهی
که مبانی و معانی گوناگونی را از مناظر مختلف نمایان می سازد .در یک نگاه کلی میتوان هویت را حا صل
دیالکتیک نظام ذهنی و ساختار اجتماعی و فرهنگی قلمداد نمود .با اتخاذ نگاه هویتی ،تاریخ گزارش صرف
رویدادها و وقایع نیست و م ـورخ تنه ـا یک گزارشگر ایستا و غیرفعال به نظر نمیرسد ،بلکه مورخ و اثرش،
دارای هویت هستند که در ساختار کلی دیگر هویتها معن ـا مییابند .هویت ملی زیرمجموعههای متعددی
دارد که مهم ترین آن ،اهمیت به زبان در ابعاد مختلف آن ،توجه به فرهنگ ملی و باستانی و اشاره به باورها
و عقاید کهن ملی اسـت .تاریخ بیهقی یکی از آثار تاریخی ارزشـمند از تاریخ ایران در دوره اسـ می اسـت.
بررسی هویت ایرانی در این اثر ،مسئلهای قابل تأمل است .این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی با تکیه
بر دادههای کتابخانهای انجام شده ا ست .یافتههای پژوهش حاکی از این ا ست که هر چند ع صر غزنوی را
باید دوران « ضعف هویت ایرانی» قلمداد نمود و علّت ا صلی آن ایرانی نبودن رگ و ری شۀ حاکمان و نفوذ
خلفای بغداد در ایران بوده است ،اما بیهقی همانند فردوسی ،دیگر خراسانیِ احیاکنندۀ ادب فارسی ،آستین
همت باال زده و در البهالی تاریخش به بیان آدابورسوم کهن ایرانی ،مراسمهای ملی و اشعار و امثال ایرانی
پرداخته ا ست .بیهقی در خ ل ذکر تاریخ به منا سبتهای مختلف از شاعرانی چون رودکی ،عن صری ،بو
حنیفۀ ا سکافی ،دقیقی لبیبی و برخی شعرای نا شناس ابیاتی را نقل کرده تا گامی در جهت حفظ و ا شاعۀ
زبان و ادب فارسی و احیای فرهنگ ایرانی داشته باشد .وی  319بیت فارسی و  290ضربالمثل فارسی را
در مجلدات تاریخ بیهقی آورده و در مقابل ،تنها  128بیت عربی و  77ضــربالمثل عربی بهکاربرده اســت.
همچنین وی در  4مورد به آداب و رسوم کهن ایرانی اشاره کرده است.
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مقدمه
مقوله هویت یکی از مباحث پیچیدهای ا ست که با آگاهی ب شر و گ سترش دانش وی ارتباطی تنگاتنگ دارد و درواقع
خودآگاهی افراد از «کیســتی جمعی» خود بهمنظور پاســخگویی به پرســشهای مطرحشــده در طی زمان اســت.
هنگامیکه افراد یک جامعه بدانند که پیشــینۀ تاریخی ،فرهنگی ،جغرافیایی و دینیشــان چیســت ،به هویت جمعی
د ست مییابند .هویت شنا سنامۀ افراد هر جامعه ا ست .شایان ذکر ا ست که هویت یک ملت یا یک قوم بهخودیخود
معنایی ندارد بلکه در مقایســه با «دیگری» مطرح میشــود .تا زمانی که ملتی تصــویری روشــن از دیگران با کلیۀ
متعلقاتشــان نداشــته باشــند ،نمیتوانند تصــویری روشــن از خود و متعلقات شــان ارا ه دهند .هنگامی که از هویت
فرهنگی ســـخن میگوییم نســـبت هویت با مفاهیم پیچیدهای چون فرهنگ و ملّیّت ،ک فی در هم تنیده را پدیدار
میســازد که مفهوم هویت را با رویکردهای نظری گوناگون مواجه میســازد .این معنا در مورد ایران از اهمّیّت واالیی
برخوردار اســت زیرا منابع هویتی ایرانی در هر دورهای و به نحوی در انباشــت هویتی ایرانیان تأثیر گذاشــته و هویت
فرهنگی ایرانی معاصـــر را پدید آوردهاند .آثار و کتب تاریخی همواره یکی از ناق ن و حام ن مهم فرهنگ و تمدن
جوامع مختلف مح سوب می شوند .برر سی این نوع آثار در ایران دوره ا س می ن شان میدهد آثاری مانند تاریخ بیهقی
نقش مهمی در بازشناسی و واکاوی هویت ایرانی دارند .با توجه به این مسئله مطالعه و بررسی این اثر تاریخی ضروری
مییابد.
در خصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت که تاکنون اثر مستقلی به این عنوان به رشته تحریر در نیامده است .با
این حال در مورد هویت کتب ارزشــمندی توســ اســتادان دانشــگاهی ارجمند تألیف شــده اســت  .مقاله «هویت
چیست؟» از حامد محقق()1391؛ در این مقاله نویسنده ضمن توجه به بحرانهای ناشی از بیهویتی برخی از جوامع
به ریشهیابی علل آن پرداخته و راهکار اصلی آن را در پنج چیز ازجمله از میان بردن گسست فرهنگی و تاریخی مردم
با گذشتۀ خود و بازگشت به خویشتن میداند .مقالهای دیگر با عنوان «بحران هویت» از محمدرضا هوشمند()1392؛
در این مقاله نویســنده ضــمن بررســی علل بروز بیهویت در میان نســل نوجوان به تأثیر مخرب برخی از شــبکههای
مجازی خارجی پرداخته و ضمن انتقاد از ا صحاب ر سانه ،غنی سازی ،برنامههای آموز شی را بهعنوان راهکار ،تو صیه
میکند .مقاله « شکلگیری هویت فردی» تو س هو شنگ ر ضاوند نو شته شده ا ست( .)1390نوی سنده در این مقاله
در صدد ا ست تا ضمن ن شان دادن تأثیر ف ضاهای فکری و فرهنگی در شکلگیری هویت افراد ،به تعامل و تأثیرات
متقابل مردم در قبال یکدیگر نیز بپردازد« .هویت چی ست و چگونه شکل میگیرد؟» .مقالهای با عنوان «هویت ایرانی
در تاریخنگاری بیهقی و جوینی» توس اسماعیل حسنزاده نوشته شده است()1382؛ نویسنده در این مقاله فضای
سیا سی و اجتماعی ع صر دو نوی سنده را واکاوی کرده و نظرات آنان را دربارۀ هویت ایرانی برر سی کرده ا ست .با این
تفاســـیر پژوهش پیش رو در صـــدد اســـت تا با روش توصـــیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای از میان
داستانها و روایات تاریخی بیهقی به چشمانداز روشنی از هویت ایرانی در دوره غزنوی دست یابد.
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 .1مسئله هویت ایرانی
درخصــوص مفهوم هویت و عناصــر تشــکیلدهنده آن ،دیدگاهها و نظریات متعددی وجود دارد .جرج هربرت مید که
پرچمدار نظریۀ «هویت اجتماعی» ا ست و فرایند د ستیابی فرد به اح ساس و فهم خوی شتن را برر سی میکند ،معتقد
اســـت که :هر فرد ،هویت خویشـــتن خود را از طریق ســـاماندهی نگرش های فردی دیگران ،در قالب نگرش های
سامانیافتۀ اجتماعی یا گروهی شکل میدهد؛ یعنی تصویری که فرد از خود می سازد و احساسی که نسبت به وجود
پیدا میکند ،بازتاب نگرشــی اســت که دیگران به او دارند(گل محمدی .)15 :1380:مســکوب نیز هویت را مفهومی
انفعالی میداند .به عقیده او معموالً ملت هایی که از جانب غیر احســـاس خطر میکنند ،مســـئله هویت برایشـــان
برجستهتر شده و در واقع نگران هویت خود می شوند .او معتقد است زبان ،بنا به شرای تاریخی و اجتماعی هر جامعه
میتواند یکی از مؤلفههای هویتی آن جامعه با شد(م سکوب .)39 :1379 ،با این تفا سیر باید گفت در برخی از مقاطع
تاریخی مسئله هویت و اهمیت آن برای برخی از ملتها افزایش یافته است.
یکی از ابعاد مهم م سئله هویت ،هویت ملی ا ست .هویت ملی تعارف متعددی دارد .در یک تعریف کلی میتوان گفت:
هویت ملی همان احساس تعلق و تعهد نسبت به اجتماع ملی و نسبت بهکل جامعه در نظر گرفتهشده است و میتوان
گفت هویت ملی به این معناســت که افراد یک جامعه نوعی منشــأ مشــترر را در خود احســاس میکنند(یوســفی و
دیگران .)26 :1379:شـــهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اســـ م و ایران دربارۀ هویت ملی چنین میگوید :اگر
هویت ملی را نوعی احساس ملی بنامیم ،تعریف آن عبارت خواهد بود از وجود احساس مشترر یا وجدان دستهجمعی
در میان عدهای از انسانها که یک واحد سیاسی یا ملت را میسازند(مطهری .)39 :1363:هویت ملی با توجه به نقش
و جایگاه مهمی که در تاریخ جوامع دارد همواره مورد توجه و ارزیابی بوده اســت .در جامعه ایران نیز این مســئله در
طول تاریخ حا ز اهمیت بوده ،لذا در مقاطع مختلف تاریخی اثاری در تقویت این هویت به رشته تحریر در آمده است.
بررســی مســئله هویت ملی نزد ایرانیان نشــان میدهد ،هویت فرهنگی و ملی ایران و ایرانیان بنا بر شــرای اقلیمی
پیوســته درگذر زمان دســتخوش حوادو ویرانگر بوده اســت .ناگزیر عنصــر ایرانی در مواجهه با پدیده شــوم «هویت
زدایی» اقدام به احیای تاریخ گذ شته و دفاع از زبان فار سی و هویتی خود نمود ،ت شی که هرچند با م صا ب سختی
روبهرو شـــد ولی ســـرانجام نتیجه بخشـــید .آنچنانکه کاخ بلند زبان فارســـی از گزند باد و باران در امان ماند و ما
هماکنون نیز شــاهد رشــد و بالندگی ادب فارســی هســتیم .یکی از رموز این توفیقات ریشــهدار بودن هویت ایرانی و
بهرهمندی از تو سعه سیا سی و فرهنگی ا ست .ایرانیان در طی تاریخ پر فراز و ن شیب خود که موردتهاجم اقوام بیگانه
قرارگرفته بودند با چه شیوههایی به حفظ «هویت» و «تو سعه» فرهنگ خود د ست یازیدهاند« .پس از هجوم اعراب و
ســقوا امپراتوری ســاســانی ،ما ایرانیها اق ً مدّت دو قرن در بُهت و کرختی و بیجانی روانی بودیم .انتقال فرهنگ
مکتوب ،ترجمۀ کتاب ها و آثار بازمانده از پهلوی به عربی راه دیگری بود که عدّهای برای نگهداری آنچه از گذشـــته
مانده بود به کار بودند .همچنین بهعنوان مقاومت فرهنگی ایرانیان برای ادامۀ حیات ،باید مخصــوصــاً از نهضــتهای
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مذهبی ،معنوی و اجتماعی ریشــهدار و دامنهدار اســم برد .شــعوبیه ،تش ـیّع ،عرفان و اســماعیلیه از آن جمله بودند»
(م سکوب .)14-18 :1379 ،امروزه شاید بتوان بهترین نمود هویتی شهرها را در بافتهای تاریخی یافت ،چرا که این
گ ستره درهم تنیده حا صل یک سری تحول تدریجی طی دوره هایی ا ست که معنا ،مفهوم و معیارهای زندگی ب شر
ب سیار متفاوت از زندگی امروزه بوده ا ست و تمامی راهکارها در را ستای متبلور شدن و تجلی بخ شیدن هرچه بی شتر
باورهای مذهبی و فرهنگی مردم به کار گرفته شده بودند و شهر و شکل آن نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند(بیرانوند
و ملک ح سینی .)299:1398،با این تفا سیر مطالعه تحوالت تاریخی در ایران ن شان میدهد برخی از عنا صر تمدنی
نقش مهمتری در ایجاد هویت ایرانی و انتقال آن به دورههای بعد داشتهاند.
شکلگیری هویت ملی و در نتیجه نمادهای آن ،فرایندی تاریخی است که مسا ل همزمانی و در زمان بسیاری در آن
مؤثر هســتند .از جمله این موارد میتوان به وقایع تاریخی ،اجتماعی ،جغرافیایی ،فرهنگی ،اقتصــادی و علمی اشــاره
کرد .بنابراین ماهیت هویت هر ملتی در طول تاریخ و در برهههای مختلف تغییر میکند .در طول تاریخ پس از اس م،
زبان فارســی توســ گروههای مختلف و به دالیل مختلف ،مورد توجه و در نتیجه کانون مســا ل هویتی قرار گرفته
اسـت .برخی از این دالیل عبارتند از نیاز قوم کهن ایرانی به ماندن ،سـابقه تمدنی ایرانی،تسـل غیر ایرانیان بر ایران،
ا ستفاده سیا سی از دین و مذهب ،ضرورت برقراری ارتباا با عامه مردم ،اهمیت یافته ا ست .زبان فار سی در میان
مؤلفههای مختلف ملی ارانی از جایگاه ویژهای برخودار است(داوری اردکانی .)24-25 :1386 ،زبان فارسی و تاریخ ،از
نظر مســکوب از جمله عوامل مهم انتقال مؤلفههای فرهنگی ایران به دســتگاه حکومت اعراب در ایران بودند .چراکه
این دو عامل وجوه تمایز ایرانیان از سایر مسلمانان بوده است .او به ترتیب ،ورود زبان و تاریخ به عنوان عناصر سازنده
هویت ایرانی را توجیه نمی نماید .در قرون نخســتین اس ـ می ایرانیان ع قمند به حفظ دانش و خاطرات قومی خود،
ابزاری به جز زبان نداشتند(مسکوب .)27-20 :1379،بررسی منابع تاریخی و ادبی برجای مانده از دوره س می نشان
میدهد تاریخ بیهقی یکی از آثار درخشان در انتقال هویت ایرانی به دوره های بعد به شمار میرود.
.2تاریخ بیهقی و هویت ایرانی
بررسی مسئله هویت در دورۀ غزنوی نشان میدهد این دوره را باید دوران « ضعف هویت ایرانی» قلمداد نمود و علّت
اصـــلی آن ایرانی نبودن رگ و ریشـــۀ حاکمان و نفوذ خلفای بغداد در ایران بود (یوســـفی .)183 :1372 :در اوایل
ســلســلهی غزنوی که بیانگر آغاز ســلطه ترکان اســت ،زندگی فرهنگی وسـنّت ادبی ســامانیان ادامه پیدا کرد.ن
نخستین شاهان غزنوی ،که به عنوان غ م یا سربازان برده در دستگاه نظامی سامانی پرورش یافته بودند .بخشی از
شکل گیری شخ صیّت و منش خود را در محی غنی فرهنگی دربار سامانی گذراندند .در این ف ضا بود که ف ض و
اهل قلم ایرانی برای پیوند دادن غزنویان به ساسانیان به شجرهنامه و تبارسازی برای آنان پرداختند .براساس تبارنامه
ای که جوزجانی به آن ا شاره کرده ا ست ،سبکتگین از شش ن سل پدری ،به دختر یزدگرد سوم ،آخرین پاد شاه
سا سانی میر سد این تبار سازی ،به ت ش های ایرانیان برای ن سبت دادن چهارمین امام شیعیان به نوه ی دختری
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یزدگرد سوم ،آخرین پاد شاه سا سانی ،شباهت دارد .شاعران بزرگ این دوران از جمله فرّخی ،عن صری و منوچهری
)متوفی به ترتیب سال های  422تا )429نیز از ایران و ایران زمین با عنوان واقعیّتی معاصر یاد می کنند و سلطان
محمود و فرزندانش را «خسرو ایران و شاه ایران» میخوانند و از ایران زمین و ایران شهر سخن میگویند از این رو،
دوران نخ ستین غزنوی نه تنها شاهد تداوم ذکر «ایران» در ادبیّات منظوم و تاریخنگاری از عهد سامانی ا ست بلکه
شاهد کاربرد فراوان نام«ایران» و واژ های مرکّب مربوا به آن برای تعیین هویّت قلمرو س طین غزنوی است.
با این حال بررسی منابع تاریخی برجای مانده از این دوره روایتگر وجود برخی از عناصر تشکیل دهنده هویت ایران
در این مقطع تاریخی است .یکی از این آثار تاریخی کتاب تاریخ بیهقی است .بیهقی بزرگترین نویســــنده عصــــر
غزنــــوی و گزار شگر وقایع ع صر سلطان م سعود ا ست .در خ صوص جایگاه بیهقی در حفظ هویت ایرانی با محوریت
مســئله زبان فارســی همین نکته کافی اســت که در نثر فارســی او را با شــکســپیر در ادبیات انگلیســی مقایســه
کردهاند(می نی.)30 :1387 ،
او ازجمله کاتبان و دیوانیان ع صر محمودی و در زمره حامیان حکومت محمد بود ،که پس از شروع سلطنت م سعود
در جمع کـارگزاران او درآمد .کتب ارزشمندی چون تاریخ بیهقی هرچند در روزگاران گذشته و در جغرافیای خراسان
آن زمان تألیف شده است ولی گذر زمان و تغییر مکان چیزی از اعتبار و ارج آن نکاسته و با مطالعه و کنکاش در این
اثر میتوان شناخت دقیقتری از پدیدههای جوامع ب شری در ع صر حا ضر به د ست آورد .هرچند مو ضوع «هویت» در
حیطه های مختلفی ازجمله مدیریت ،اقتصـــاد و تاریخ و  . . .مطرح میشـــود اما با مراجعه به برخی از آثار ادبی که
میســر و ممکن
محتوای تاریخی و حکومتی دارند امکان دســترســی به تعریف و شــناختی دقیقتر از اوضــاع جوامع ّ
میگردد.
بیهقی در دوره انتقال از شعر فارسی به سیاستنامهنویسی بود .این جابه جایی اندیشه و تفکر ایرانی ،نه تنها به معنی
تضعیف آن نیست بلکه ناشی از عمیقتر شدن و ریشهدار شدن آن است .بیهقی مورخی شریعت مدار است که به بعد
دینی هویت بیش از دیگر عناصــر و مؤلفهها اعتقاد دارد .بیهقی به زبان فارســی مینویســد تا افراد بیشــتری تاریخ
بخوانند .هر چند تاریخ وی در حفظ زبان فارســی به عنوان پایه اصــلی هویت ایرانی نقش داشــته اســت(حســنزاده،
 .)96-95 :1382نحوۀ شــرح اتفاقات در کتاب تاریخ مســعودی به گونهای اســت که مقوالتی چون هویت اعتقادی،
سیا سی ،فرهنگی کو شش برای تو سعه بخ شیدن به قلمرو حکومت و موانع تو سعه و یا آ سیب شنا سی رفتار ملور و
کارگزاران نیز موردبحث قرار میگیرد .دیدگاههای دینی بیهقی آن جا که صحبت از شرای حکومت و نحوۀ ر سیدن
به قدرت را پیش میک شد اهمیت فراوانی دارد .بهعنوان نمونه وی علّت ر سیدن به قدرت را ارادۀ الهی و نتیجۀ تقدیر
میداند و بر همین اســاس میتوان به هویت جبری مذهب و دیدگاههای فلســفی بیهقی در این حیطه پی برد .یا در
بحث وزارت خواجۀ بزرگ ،بیهقی پیوسته به فضیلت و سیاست دانی احمد حسن میمندی اشارهکرده و او را میستاید.
امّا از خ صلت کینهجویی و میل به انتقامک شی او نیز آزردهخاطر ا ست و مناق شات او با سایر کارگزاران را که تا پای
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ب ستر مرگ ادامه دا شت ،بیهوده و هیچ میداند و از اینکه آدمیان فر صت کوتاه عمر را قدر نمیدانند و به ستیز باهم
تأســـف میکند .وی آدمیان را گرفتار در تارهای خود تنیده میداند و ازآن جاکه از نزدیک شـــاهد
برمیخیزند .ابراز ّ
منازعات و رقابتهای شاهان و دولتمردان بوده با جریانی به نام توطئهچینی و دسیسه گری بهخوبی آشناست و بارها
تکدّر خاطر خود را دراینباره بازگو کرده است .اینها همه قرا ن و نشانههایی هستند برای پی بردن به فضای اخ قی
دولت غزنوی و ماهیت فکری و اعتقادی ابوالفضــل بیهقی .بیهقی شــاهد بود که چگونه احمد حســن میمندی زبان
مکاتبات درباری را از فارسی به عربی برگرداند و پیداست که این موضوع با روحیۀ ایراندوستی او سازگار نبوده است.
از همین روی ما شاهد رویارویی چند جریان فرهنگی ه ستیم .نخ ست کو شش برای ترویج زبان عربی که من شأ آن
خلفای عرب تبار عبا سی بودند .دیگر ورود لغات ترکی به علّت غلبۀ دولت تررتبار غزنوی .این دو عامل باعث شد تا
زبان و ادب فار سی هویت ملّی ایران مورد بیمهری د ستگاه غزنوی قرار بگیرد .در چنان زمانهای بود که بیهقی بیآن
که موردحمایت قرارگرفته باشــد یکتنه به خلق اثر خود همت گماشــت و الحقّ بهخوبی توانســت از عهدۀ آن برآید.
شایان ذکر است که شاهنامه فردوسی با کتاب تاریخ بیهقی در یک مقطع زمانی سروده و نوشتهشدهاند و میتوان این
آثار را مح صول یک انگیزه دان ست که عبارت ا ست از :ت ش برای حفظ هویت ملّی و تو سعه و ترویج ادب منظوم و
منثور.
 .3هویت ایرانی در داستانها و استعارههای تاریخ مصور بیهقی
 .3.1ضرب المثل
یکی از مهمترین تجلیگاههای هویت ایرانی در تاریخ بیهقی در ضــرب المثلهای متعدد موجود در آن معنکس شــده
ا ست .تاریخ بیهقی م شحون به ا شعار و امثال پار سی ا ست .گزافه نی ست بگوییم :صفحهای از این کتاب نی ست که
ضربالمثل یا شعر فارسی در خود جای نداده باشد .بنابراین اشعار و امثال تاریخ بیهقی بررسی میگردد:
بیهقی حدود  300مثل پارسی را در تاریخ خود آورده است .برخی از این امثال به قرار زیر است:
آخر کار آدمی مرگ است(بیهقی)488 :1389 :
آدمی را از مرگ چاره نیست(بیهقی)490 :1389 ،
آزار بیش بینی زین گردونگر تو بهر بهانه
بیازاری(بیهقی)930 :1389 ،
آفتاب تا سایه نگذراند(بیهقی)500 :1389 ،
آن آلتونتاش است نه دیو سیاه (دلو آسیا)(بیهقی،
)458 :1389
آنچه ایزد عز ذکره تقدیر کرده است دیده
آید(بیهقی)755 :1389،
آنچه تقدیر است ناچار بباشد(بیهقی)27 :1389،
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احوال جهان یکسان نیست(بیهقی)972 :1389 ،
از بدان دور باشید که بد کننده را زندگانی کوتاه
باشد(بیهقی)473 :1389،
از حدیث حدیث شکافد(بیهقی)190 :1389،
از خاکستر آتشی فروزان کرد(بیهقی)516 :1389،
از خداوند جهان حکم وز بنده تسلیم(بیهقی:1389،
)521
.2.3اشعار فارسی
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کارب ست اشعار شاعران کهن ایران در تاریخ بیهقی این اثر را تبدیل به یکی از منابع و مخازن انگاره های هویتی ساخته ا ست.
بیهقی از ا شعار فار سی و عربی بهتناوب ا ستفاده کرده ا ست .ع وه بر  4ق صیده از «بو حنیفه» که روی هم  248بیت و ق صیدۀ
م صعبی که  15بیت ا ست ،قطعات و غزلیاتی هم از رودکی ،لبیبی ،دقیقی ،عن صری و شعرای نا شناس پار سیگو در البهالی
تاریخ بیهقی به مناسبت ک م خویش آورده است .اشعار زیر از لبیبی،دقیقی و عنصری به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.

از لبیبی شاعر
کاروانی همی از ری به ســـوی دســـکره شـــد
گــلــه دزدان از دور بــدیــدنــد چــو آن
آنچــه دزدان را رای آمــد بردنــد و شــــدنــد
ر هروی بود ،در آن راه درم یــافــت بســــی
هر چه پرســـ ید ند او را ه مه این بود جواب
از دقیقی
ز دو چــیــز گــیــرنــد مــر مــمــلــکــت را
یــکــی زرّ نــام مــلــک بــر نــبشـــــتــه
کــرا بــویــه وصـــــلــت مــلــک خــیــزد
زبــا نی ســـ خن گوی و دســـ تی گشــــاده
کــه ملکــت شـــکــاری اســــت کو را نگیرد
دو چــیــز اســــت کــو را بــبــنــد انــدر آرد
بــه شــــمشــــ یر بــایــد گر ف تن مر او را
کرا بخــت و شـــمشـــیر و دینــار بــاشــــد
خــرد بــایــد آنــجــا و جــود و شــــجــاعــت
از عنصری
چنین بمــانــد شـــمشـــیر خســـروان آثــار
بـه تی شــــاه نگر نـامـه گـذشـــتــه مخوان

آب پ یش آمــد و مردم همــه بر ق ن طره شــــد
هر یکی زیشــــان گفتی کــه یکی قســـوره شــــد
بــدکســـی نیز کــه بــا دزد همی یکســـره شــــد
چون توانگر شــــد ،گویی ســـخنش نــادره شــــد
کاروانی زده شــد ،کار گروهی ســره شــد(بیهقی:1389،
.)61
یـــکـــی پـــرنـــیـــانـــی یـــکـــی زعـــفـــرانـــی
دگــــر آهــــن آب داده یــــمــــانــــی
یــکــی جــنــبشـــــی بــایــدش آســـــمــانــی
دلــی هــمــش کــیــنــه هــمــش مــهــربــانــی
عـــقـــاب پـــرنـــده و شـــــیـــر ژیـــانـــی
یـــکـــی تـــیـــ هـــنـــدی دگـــر زرّ کـــانـــی
بــه دیــنــار بســـــتــنــش پــای ،ار تــوانــی
بـــه بـــاال تـــن نـــیـــزه پشـــــت کـــیـــانـــی
ف لک ممل کت کی د هد رای گانی(بیهقی)523 :1389 ،

چــنــیــن کــنــنــد بــزرگــان چــو کــرد بــایــد کــار
که راســت گویتر از نامه تی او بســیار(بیهقی:1389،
.)1111

.3.3داستان بهرام گور و هویت ایرانی در تاریخ بیهقی
موضوع شجاعت و ع قۀ سلطان مسعود غزنوی به شکار شیر موضوعی است که بیهقی در چند جای کتاب خود به آن
اشــارتی داشــته اســت .امّا اهمیت این بخش در اینجا اســت که بیهقی جهت اثبات گفتۀ خود شــاهدی از یک جریان
تاریخی آورده که مربوا به یکی از پاد شاهان ع صر سا سانی به نام بهرام گور ا ست .بهرام که غالب ایرانیان او را تحت
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عنوان بهرام گور می شنا سد ع قۀ وافری به شکار گورخر دا شته امّا در مورد شیر ک شیهای بهرام گور ذکر مطالبی
الزم مینماید:
«بهرام گ فت :این پادشــاهی میراو من اســت و امروز خواهان دیگری دارد ما را (من و خســروپرویز) هر دو به هم رها
کنید تا بکوشــیم (نبرد تنبهتن کنیم) هر که بهتر آید و چیره شــود پادشــاهی آنکس را بود .دو شــیر شــرزه آوردند.
بهرام چون دانســت که (خســرو) زهره ندارد پیش خرامید و گرزی در دســت گرفت .بهرام چابکی کرد و بر پشــت آن
شیر نش ست و به هر دوپهلوهایش بفشرد تا کشته شد .پس روی به آن دیگر نهاد و چون شیر از جای برخا ست یک
گرز به قوّت بر تارر سرش زد چنانکه از آن زخم س ست شد .تا بمرد .برفت و تاج بردا شت» (طبری-254 :1362 ،
.)251

تصویر :1نگاره شک ار بهرام گور ،کلیات امیرعلیشیر نوایی ،منسوب به سلطان محمد ،کتابخانه ملی پاریس(منبع :کریم اف.)104 :1384 ،

ا ستناد کردن به یک ماجرای تاریخی که قهرمان آنیک پاد شاه ایرانی ا ست ن شان از توجّه به ع قۀ ابوالف ضل بیهقی
به هویت تاریخی و ملّی خود دارد و آوردن داســتانهایی ازایندســت در دورهای که غزنویان تررتبار بر ســر قدرت
بودند از اهمیت ویژهای برخوردار است.
.3.4آدابورسوم کهن ایرانی در تاریخ مصور بیهقی
تاریخ بیهقی ع وه بر ارزش تاریخی و ادبی بسیاری که دارد ،آ ینه ای است که تصاویری از عادات ،رفتارها و سنتهای
آن روزگار را در خود منعکس ساخته است ،عادات و سنتها رفتاری که در واقع بخشی از فرهنگ ملت ایران به شمار
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میآید .آبشــخور بســیاری از این آ ینها و ســنتها ،فرهنگ کهن ایران پیش از اســ م و منشــأ برخی دیگر فرهنگ
اس می است .بیهقی در خ ل تاریخنویسی خود ،به حکایات متعددی اشاره کرده است.
هدف وی تاریخنوی سی صرف نی ست؛ بلکه در کنار این م سئله ،وی به آداب و ر سوم کهن ایرانی پرداخته و از آنها
نتایج متعدد اخ قی گرفته است« :و روز آدینه پیش از نماز یازدهم ذوالقعده ،امیر به شکار رفت .و روز یکشنبه چهار ِم
ذوالحجه به ج شنِ مهرگان نشست و روز شنبه عیدِ اَضحی کردند(».بیهقی .)752 :1371،از این متن چنین برمیآید
که در دورۀ حکومت مسعود غزنوی فرهنگ ایرانی مورد توجّه بیشتر قرار گفته و سلطان جشن مهرگان را که ماهیتی
کام ً ایرانی داشــته اســت پاس میدارد و به مناســبتش مجلســی میآراید و بزرگان از دوردســتترین مناطق کشــور
هدایایی را بهر سم پی شکش به درگاه میفر ستند و این امر ن شانگر ت ش برای زنده نگهدا شتن آیینهای ملّی ا ست.
سلطان مسعود غزنوی اهتمام ویژهای را در جهت حفظ و اشاعۀ آیین ایرانی و رواج شعر فارسی از خود نشان میداده
است.

تصویر :2نگاره جشن باستانی ،منصوب به سلطان محمد،شاهنامه طهماسبی(منبع :آژنده.)121 :1384،

«و روز چهارشــنبه نهم ذی الحجّه به جشـنِ مهرگان بنشــســت و هدیههای بســیار آوردند؛ و روزِ عرفه بود ،امیر روزه
دا شت و کس را زهره نبود که پنهان و آ شکارا ن شاا کردی .و دیگر روز عیدِ ا ضحی کردند و امیر ب سیار تکلف کرده
بود هم به معنیِ خوان نهادن و هم به حدیثِ لشکر ،که دو لشکر در هم افتاده بود و امیر مدّتی شراب نخورده ،و پس
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از نماز و قربان امیر بر خوان نشست و ارکانِ دولت و اولیا و حشم را فرود آورند و به خوانها بنشاندند و شاعران شعر
خواندند ،که عیدِ فطر شعر نشنوده بود»(همان )886- 887 :
این حکایت مربوا به سال  429هجری ست .عید ا ضحی جزو آیینها و سنّتهای ا س می ا ست و ج شن مهرگان
جنبۀ ملّی و ایرانی دارد .پاس داشتن همزمان این جشنها نشان از همت دولت مسعود است در راستای حفظ رسوم
دینی و ملّی .قطعاً این امر یکی از دالیل محکم خر سندیِ بیهقی از سلطان م سعود ا ست .قابلذکر ا ست که در روز
برگزاری ج شن مهرگان ،امیر به منا سبت فرار سیدن روز عرفه روزهدار بوده و نشاا شراب نکرده و اعیان دولت نیز به
پیروی از م سعود چه پنهان و چه آ شکارا د ست به شراب نبرده بودند .فردای آن روز ج شن عید ا ضحی برگزار شده و
اولیا و محتشمان بر سر خوانها نشسته و شعرا سرودههای خود را خواندند و مطربان نیز نواختهاند و اهل مجلس همه
مست به خانه بازگشتهاند و امیر طی روزهای بعدی همه را ص ت بسیار بخشید« .و روزِ پنج شنبه هژدهمِ ماهِ جمادی
االخری امیر به جشن نوروز بنشست .و هدیهها بسیار آورده بودند ،و تکلف بسیار رفت» (بیهقی)941-942: 1371 ،
در دوران امیر م سعود غزنوی آیینها و ج شنهای ایرانی عزیز و محترم دا شته می شدند و به نوروز ن ش ستن م سعود
امری معمول و مر سوم بود .امّا اهمیت ق ضیّه این جا ا ست که امیر در سال  431هجری بعد از نبردی که با ترکمانان
دا شت و طی آن شهر نی شابور را ت صرّف کرد در تأمین آبونان سپاهیان و علوفۀ ا سب و شتر در م ضیقه مانده و با
قحطی کمنظیری مواجه شده بود ،با وجود این ج شن عید نوروز را با همان شکوه سالهای صلح برگزار میکند .این
جشـــن که برآمده از هویت ملّی و فرهنگی ایرانیان اســـت درمجموع مورداحترام مردم غزنه و ســـ طین غزنوی قرار
میگرفت .غزنویان با اینکه ترر نژاد بودند این رسوم را باشکوه برگزار میکردند.

تصویر :3نگاره جشن نوروز در دربار سلطان حسین باقرا ،اثر بهزاد942ق( .مآخذ :اتینگهاوزن ،یارشاطر.)1379 ،
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نمودار فراوانی اشعار ،امثال و آداب
319

290
128

77

4

آداب ایرانی

مثل عربی

مثل فارسی

اشعار عربی

اشعار فارسی

نمودار :1فراوانی عناصر هویت ایرانی در تاریخ بیهقی(منبع :نگارندگان).

برر سی و واکای عنا صر هویت ایرانی در تاریخ بیهقی ن شان میدهد که کارب ست ا شعار و ضرب المثلهای فار سی
بیشترین نقش را در انتقال عناصر هویتی در تاریخ بیهقی داشته است .کاربد اشعار عربی که نشانی از تسل فرهنگ
عربی و خ فت عبا سی ا ست در تاریخ بیهقی دیده می شود اما خللی در هویت یگانه فار سی آن ایجاد نکرده ا ست.
ا شاره به آداب و سنن برخا سته از فرهنگ ایرانی مانند نوروز و اعیاد با ستانی نیز در تاریخ بیهقی دیده می شود که در
نوع خود نقش مهمی در انتقال انگارههای هویتی مورد نظر به ادوار بعدی تاریخ ایران داشته است.
نتیجهگیری
بیهقی در جایجای کتاب ارزشــمند خود یادآور میشــود که غرو وی از ذکر تاریخ آن اســت که کتابش مایۀ عبرت
خوانندگان و آیندگان شود ،وی در این راستا حکایاتی را از پادشاهان اعصار گذشته میآورد و شیوۀ کشورداری و ادارۀ
حکو مت آ نان را مورد ن قد و ارزیابی قرار مید هد .وی با اشـــاره به ماجرای بزرگمهر حکیم وزیر خردم ند و دا نای
انو شیروان اشاره میکند که چگونه از دین گبرکان د ست کشید و به دین عیسای نبی پیو ست و مورد غ ضب کسری
قرار گرفت و بعد از ایّام حبس جان خود را از دست داد .آنگونه که از فحوای سخن برمیآید شخصیت بزرگمهر مورد
ستایش و احترام بیهقی و مردم روزگار بزرگمهر است و او را «دانای روزگار» میخوانند .این وزیر دانشمند نمونهای از
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چهره های نامدار و خردمند ایران است که به علم سیاست و آیین کشورداری وقوف کامل دارد و آوردن نام او در عصر
غلبۀ ترکان و نفوذ دستگاه عرب تبار بغداد در خراسان به قصد تجدید هویت فرهنگی و ایرانی انجامشده است .هرچند
ع صر غزنوی را باید دوران « ضعف هویت ایرانی» قلمداد نمود و علّت ا صلی آن ایرانی نبودن رگ و ری شۀ حاکمان و
نفوذ خلفای بغداد در ایران بوده اســت ،اما بیهقی همانند فردوســی ،دیگر خراســانیِ احیاکنندۀ ادب فارســی ،آســتین
همت باال زده و در البهالی تاریخش به بیان مؤلفههای هویت ایرانی یعنی .1 :آدابور سوم کهن ایرانی .2 ،مرا سمهای
ملی  .3ا شعار و امثال ایرانی ،پرداخته ا ست .بیهقی در خ ل ذکر تاریخ و به منا سبتهای مختلف از شاعرانی چون:
مصــعبی 5 :بیت ،رودکی 29 :بیت ،عنصــری2 :بیت ،بو حنیفۀ اســکافی 248 :بیت ،دقیقی 9 :بیت ،لبیبی 15 :بیت.
اشعاری را نقل کرده تا گامی در جهت حفظ و اشاعۀ زبان و ادب فارسی و احیای فرهنگ ایرانی داشته باشد .وی برو
روی هم  319بیت فارســی و  290ضــربالمثل فارســی را در مجلدات تاریخ بیهقی آورده و در مقابل ،تنها  128بیت
عربی و  77ضربالمثل عربی بهکاربرده است .همچنین وی در  4مورد به آداب و رسوم کهن ایرانی اشاره کرده است:
عید قربان و جشن مهرگان ،عید رمضان و جشن مهرگان ،عید نوروز ،داستان بهرام گور.
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