هویت ایرانی در داستانها و استعارههای تاریخ مصور بیهقی از دوره غزنویان

چکیده
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 میساااازدر در ی نگاه کلی میتوان هویت را حاصااای دیایکتی ن ام
ذهنی و ساختار اجتماعی و فرهنگی قلمداد نمودر با اتخاذ نگاه هویتی ،تاریخ گزارش صرف رویدادها و وقایع نیست و
ماااورت تنهاااا ی گزارشگر ایستا و عیرفعا به ن ر نمیرسد ،بلکه مورت و اثرش ،دارای هویت هستند که در ساختار
کلی دیگر هویتها معناا مییابندر هویت ملی زیرمجموعههای متعددی دارد که مهمترین آن ،اهمیت به زبان در ابعاد
مختلف آن ،توجه به فرهنگ ملی و باساااتانی و اشااااره به باورها و عهاید کهن ملی اساااتر تاریخ بیههی یکی از آثار
تاریخی ارزشمند از تاریخ ایران در دوره اسالمی استر برر سی هویت ایرانی در این اثر ،مسئلهای قابی تأمی استر این
پژوهش با روش تو صیفی و تحلیلی با تکیه بر دادههای کتابخانهای انجام شده ا ستر یافتههای پژوهش حاکی از این
ا ست که هر چند ع صر عزنوی را باید دوران « ضعف هویت ایرانی» قلمداد نمود و علّت ا صلی آن ایرانی نبودن رگ و
ریشااح حاکمان و نفوذ خلفای باداد در ایران بوده اساات ،اما بیههی همانند فردوساای ،دیگر خراسااانین احیاکنند اد
فارسی ،آستین همت باال زده و در البهالی تاریخش به بیان آدا ورسوم کهن ایرانی ،مراسمهای ملی و اشعار و امثا
ایرانی پرداخته استر بیههی در خال ذکر تاریخ به مناسبتهای مختلف از شاعرانی چون رودکی ،عنصری ،بو حنیفح
اسکافی ،دقیهی یبیبی و برخی شعرای ناشناس ابیاتی را نهی کرده تا گامی در جهت حفظ و اشاعح زبان و اد فارسی
و احیای فرهنگ ایرانی داشااته باشاادر وی  319بیت فارساای و  290ضاار ایمثی فارساای را در مجلدات تاریخ بیههی
آورده و در مهابی ،تنها  128بیت عربی و  77ضاار ایمثی عربی بهکاربرده اسااتر همچنین وی در  4مورد به آدا و
رسوم کهن ایرانی اشاره کرده استر
اهداف پژوهش:
1ربررسی رابطه تحوالت تاریخی و سیاسی با مهویه هویت ملیر
2ربررساای زمینههای رویارویی و تهابی ایرانیان با پدیده تهاجم فکری اقوام بیگانه و شاارر رفتارهای مدنی و مبارزات
فرهنگی ابوایفضی بیههیر
سؤاالت پژوهش:
1رفرآیند هویت در کتا تاریخ بیههی چگونه بوده است؟
2رجریانات اجتماعی در دوره عزنوی چه تأثیری بر هویت ملی ایرانیان داشته است؟
کلیدواژهها :تاریخ بیههی ،هویت ایرانی ،داستانها و استعارههای تاریخی ،رسوم باستانی

مقدمه
مهویه هویت یکی از مباحث پیچیده ای ا ست که با آگاهی ب شر و گ سترش دانش وی ارتباطی تنگاتنگ دارد و درواقع
خودآگاهی افراد از «کیسااتی جمعی» خود بهمن ور پاسااخگویی به پرسااشهای مطررشااده در طی زمان اسااتر
هنگامیکه افراد ی

جامعه بدانند که پیشااینح تاریخی ،فرهنگی ،جارافیایی و دینیشااان چیساات ،به هویت جمعی

د ست مییابندر هویت شنا سنامح افراد هر جامعه ا ستر شایان ذکر ا ست که هویت ی

ملت یا ی

قوم بهخودیخود

معنایی ندارد بلکه در مهایسااه با «دیگری» مطرر میشااودر تا زمانی که ملتی تصااویری روشاان از دیگران با کلیح
متعلهاتشااان نداشااته باشااند ،نمیتوانند تصااویری روشاان از خود و متعلهات شااان اراده دهندر هنگامی که از هویت
فرهنگی ساااخن میگوییم نسااابت هویت با مفاهیم پیچیدهای چون فرهنگ و ملّیّت ،کالفی در هم تنیده را پدیدار
میسااازد که مفهوم هویت را با رویکردهای ن ری گوناگون مواجه میسااازدر این معنا در مورد ایران از اهمّیّت واالیی
برخوردار اساات زیرا منابع هویتی ایرانی در هر دورهای و به نحوی در انباشاات هویتی ایرانیان تأثیر گشاشااته و هویت
فرهنگی ایرانی معاصااار را پدید آوردهاندر آثار و ک تب تاریخی همواره یکی از ناقالن و حامالن مهم فرهنگ و تمدن
جوامع مختلف مح سو می شوندر برر سی این نوع آثار در ایران دوره ا سالمی ن شان میدهد آثاری مانند تاریخ بیههی
نهش مهمی در بازشناسی و واکاوی هویت ایرانی دارندر با توجه به این مسئله مطایعه و بررسی این اثر تاریخی ضروری
مییابدر
در خصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت که تاکنون اثر مستهلی به این عنوان به رشته تحریر در نیامده استر با
این حا در مورد هویت کتب ارزشاامندی توساات اسااتادان دانشااگاهی ارجمند تأییف شااده اساات ر مهایه «هویت
چیست؟» از حامد محهق()1391؛ در این مهایه نویسنده ضمن توجه به بحرانهای ناشی از بیهویتی برخی از جوامع
به ریشهیابی علی آن پرداخته و راهکار اصلی آن را در پنج چیز ازجمله از میان بردن گسست فرهنگی و تاریخی مردم
با گششتح خود و بازگشت به خویشتن میداندر مهایهای دیگر با عنوان «بحران هویت» از محمدرضا هوشمند()1392؛
در این مهایه نویساانده ضاامن بررساای علی بروز بیهویت در میان نساای نوجوان به تأثیر مخر برخی از شاابکههای
مجازی خارجی پرداخته و ضمن انتهاد از ا صحا ر سانه ،عنی سازی ،برنامههای آموز شی را بهعنوان راهکار ،تو صیه
میکندر مهایه « شکیگیری هویت فردی» تو ست هو شنگ ر ضاوند نو شته شده ا ست()1390ر نوی سنده در این مهایه
در صدد ا ست تا ضمن ن شان دادن تأثیر ف ضاهای فکری و فرهنگی در شکیگیری هویت افراد ،به تعامی و تأثیرات
متهابی مردم در قبا یکدیگر نیز بپردازدر «هویت چی ست و چگونه شکی میگیرد؟»ر مهایهای با عنوان «هویت ایرانی
در تاریخنگاری بیههی و جوینی» توست اسماعیی حسنزاده نوشته شده است()1382؛ نویسنده در این مهایه فضای
سیا سی و اجتماعی ع صر دو نوی سنده را واکاوی کرده و ن رات آنان را دربار هویت ایرانی برر سی کرده ا ستر با این

تفاسااایر پژوهش پیش رو در صااادد اسااات تا با روش توصااایفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای از میان
داستانها و روایات تاریخی بیههی به چشمانداز روشنی از هویت ایرانی در دوره عزنوی دست یابدر
نتیجهگیری
بیههی در جایجای کتا ارزشاامند خود یادآور میشااود که عرو وی از ذکر تاریخ آن اساات که کتابش مایح عبرت
خوانندگان و آیندگان شود ،وی در این راستا حکایاتی را از پادشاهان اعصار گششته میآورد و شیو کشورداری و ادار
حکو مت آ نان را مورد ن هد و ارزیابی قرار مید هدر وی با اشااااره 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 ع ضب کسری
قرار گرفت و بعد از ایّام حبس جان خود را از دست دادر آنگونه که از فحوای سخن برمیآید شخصیت بزرگمهر مورد
ستایش و احترام بیههی و مردم روزگار بزرگمهر است و او را «دانای روزگار» میخوانندر این وزیر دانشمند نمونهای از
چهرههای نا مدار و خردمند ایران است که به علم سیاست و آیین کشورداری وقوف کامی دارد و آوردن نام او در عصر
علبح ترکان و نفوذ دستگاه عر تبار باداد در خراسان به قصد تجدید هویت فرهنگی و ایرانی انجامشده استر هرچند
ع صر عزنوی را باید دوران « ضعف هویت ایرانی» قلمداد نمود و علّت ا صلی آن ایرانی نبودن رگ و ری شح حاکمان و
نفوذ خلفای باداد در ایران بوده اساات ،اما بیههی همانند فردوساای ،دیگر خراسااانین احیاکنند اد فارساای ،آسااتین
همت باال زده و در البهالی تاریخش به بیان مؤیفههای هویت ایرانی یعنی1 :ر آدا ور سوم کهن ایرانی2 ،ر مرا سمهای
ملی 3ر ا شعار و امثا ایرانی ،پرداخته ا ستر بیههی در خال ذکر تاریخ و به منا سبتهای مختلف از شاعرانی چون:
مصااعبی 5 :بیت ،رودکی 29 :بیت ،عنصااری2 :بیت ،بو حنیفح اسااکافی 248 :بیت ،دقیهی 9 :بیت ،یبیبی 15 :بیتر
اشعاری را نهی کرده تا گامی در جهت حفظ و اشاعح زبان و اد فارسی و احیای فرهنگ ایرانی داشته باشدر وی برو
روی هم  319بیت فارساای و  290ضاار ایمثی فارساای را در مجلدات تاریخ بیههی آورده و در مهابی ،تنها  128بیت
عربی و  77ضر ایمثی عربی بهکاربرده استر همچنین وی در  4مورد به آدا و رسوم کهن ایرانی اشاره کرده است:
عید قربان و جشن مهرگان ،عید رمضان و جشن مهرگان ،عید نوروز ،داستان بهرام گورر
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