
 

شمار مییکی از پیچیده هویت سانی و اجتماعی به  وجهی  ای چندرود؛ پدیدهترین مفاهیم در حوزه علوم ان

صل  توانکلی می سازد. در یک نگاهکه مبانی و معانی گوناگونی را از مناظر مختلف نمایان می هویت را حا

نگاه هویتی، تاریخ گزارش صرف اتخاذ با . و فرهنگی قلمداد نمود دیالکتیک نظام ذهنی و ساختار اجتماعی

ـا یک گزارشگر ایستا و غیرفعال به نظر نمی ـورخ تنه رسد، بلکه مورخ و اثرش، رویدادها و وقایع نیست و م

ـا میهستند که در ساختار کلی دیگر هویت دارای هویت های متعددی هویت ملی زیرمجموعه یابند.ها معن

ترین آن، اهمیت به زبان در ابعاد مختلف آن، توجه به فرهنگ ملی و باستانی و اشاره به باورها ه مهمدارد ک

و عقاید کهن ملی اسـت. تاریخ بیهقی یکی از آثار تاریخی ارزشـمند از تاریخ ایران در دوره اسـ می اسـت. 

روش توصیفی و تحلیلی  با تکیه ای قابل تأمل است. این پژوهش با بررسی هویت ایرانی در این اثر، مسئله

ست. یافتههای کتابخانهبر داده شده ا صر غزنوی ای انجام  ست که هر چند ع را های پژوهش حاکی از این ا

شۀ حاکمان و نفوذ  وقلمداد نمود « ضعف هویت ایرانی»دوران د بای صلی آن ایرانی نبودن رگ و ری علّت ا

ه است، اما بیهقی همانند فردوسی، دیگر خراسانیِ احیاکنندۀ ادب فارسی، آستین خلفای بغداد در ایران بود

های ملی و اشعار و امثال ایرانی ورسوم کهن ایرانی، مراسمالی تاریخش به بیان آدابهمت باال زده و در البه

ست.  سبت  لبیهقی در خپرداخته ا شاعرانی چون رودکی، عذکر تاریخ  به منا صری، بو های مختلف از  ن

سکافی ۀحنیف شناس ا شعرای نا شاع، دقیقی لبیبی و برخی   ۀابیاتی را نقل کرده تا گامی در جهت حفظ و ا

المثل فارسی را ضرب 290بیت فارسی و  319وی باشد.  داشتهزبان و ادب فارسی و احیای فرهنگ ایرانی 

ــرب 77بیت عربی و  128در مجلدات تاریخ بیهقی آورده و در مقابل، تنها  ــت. المثل عربی بهض کاربرده اس

 مورد به آداب و رسوم کهن ایرانی اشاره کرده است. 4همچنین وی در 
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 مقدمه

سترش دانش وی ارتباطی تنگاتنگ دارد و درواقع مباحث پیچیدهمقوله هویت یکی از  شر و گ ست که با آگاهی ب ای ا

ــتی جمعی»خودآگاهی افراد از  ــشخود به« کیس ــخگویی به پرس ــت. های مطرحمنظور پاس ــده در طی زمان اس ش

ــینۀ تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و دینیکه افراد یک جامعه بهنگامی ــت،دانند که پیش ــان چیس به هویت جمعی  ش

ست که هویت یک ملت یا یک قوم بهدست می شایان ذکر ا ست.  سنامۀ افراد هر جامعه ا شنا خود خودییابند. هویت 

شــود. تا زمانی که ملتی تصــویری روشــن از دیگران با کلیۀ مطرح می« دیگری»معنایی ندارد بلکه در مقایســه با 

هویت  از هنگامی کهشــان ارا ه دهند. شــن از خود و متعلقات توانند تصــویری رومتعلقاتشــان نداشــته باشــند، نمی

ـــخن می تنیده را پدیدار  هم در، ک فی ملّیّتو  ای چون فرهنگهویت با مفاهیم پیچیده گوییم نســـبتفرهنگی س

ــازد کهمی ــازد. این معنا در مورد ایرانهویت را با رویکردهای نظری گوناگون مواجه می مفهوم س  ییواال اهمّیّتاز  س

هویت  هویتی ایرانیان تأثیر گذاشــته و ای و به نحوی در انباشــتدورههر هویتی ایرانی در  برخوردار اســت زیرا منابع

ـــر را پدید آورده آثار و کتب تاریخی همواره یکی از ناق ن و حام ن مهم فرهنگ و تمدن  اند.فرهنگی ایرانی معاص

سی این نوع آجوامع مختلف محسوب می شان میشوند. برر س می ن دهد آثاری مانند تاریخ بیهقی ثار در ایران دوره ا

نقش مهمی در بازشناسی و واکاوی هویت ایرانی دارند. با توجه به این مسئله مطالعه و بررسی این اثر تاریخی ضروری 

 یابد.می

یر در نیامده است. با در خصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت که تاکنون اثر مستقلی به این عنوان به رشته تحر

ــ  کتب هویت مورد دراین حال  ــمندی توس ــگاهی ارزش ــتادان دانش ــده تألیف ارجمند اس ــت ش هویت ». مقاله  اس

 جوامع از برخی هویتیبی از ناشی هایبحران به ضمن توجه نویسنده مقاله این در ؛(1391)محقق حامد از «چیست؟

 مردم تاریخی و فرهنگی گسست بردن میان از ازجمله چیز پنج در را آن اصلی راهکار و پرداخته آن علل یابیریشه به

؛ (1392)هوشمند محمدرضا از «بحران هویت»ای دیگر با عنوان مقاله داند.می خویشتن به بازگشت و خود گذشتۀ با

 هایشــبکه از برخی مخرب تأثیر به نوجوان نســل میان هویت دربی بروز علل بررســی ضــمن نویســنده مقاله این در

صحاب از انتقاد ضمن و پرداخته خارجی مجازی سانه، ا شی هایبرنامه سازی،غنی ر صیه راهکار، عنوانبه را آموز  تو

س   «گیری هویت فردیشکل»مقاله  کند.می شنگتو ضاوند هو ست) ر شده ا شته  سنده(. 1390نو  مقاله این در نوی

ست تا صدد ا شان ضمن در ضاهای تأثیر دادن ن  تأثیرات و تعامل به افراد، هویت گیریشکل در فرهنگی و فکری ف

ست» بپردازد. نیز یکدیگر قبال در مردم متقابل هویت ایرانی » ای با عنوانمقاله «.گیرد؟می شکل چگونه و هویت چی

سماعیل حسن توس « بیهقی و جوینی نگاریدر تاریخ ؛ نویسنده در این مقاله فضای (1382نوشته شده است) زادها

ست. سی کرده ا سنده را واکاوی کرده و نظرات آنان را دربارۀ هویت ایرانی برر صر دو نوی سی و اجتماعی ع با این  سیا

ای از میان های کتابخانهتفاســـیر پژوهش پیش رو در صـــدد اســـت تا با روش توصـــیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 ز هویت ایرانی در دوره غزنوی دست یابد.انداز روشنی اها و روایات تاریخی بیهقی به  چشمداستان
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 مسئله هویت ایرانی  .1

جرج هربرت مید که ها و نظریات متعددی وجود دارد. دهنده آن، دیدگاهدرخصــوص مفهوم هویت و عناصــر تشــکیل

سی می« هویت اجتماعی»دار نظریۀ پرچم شتن را برر ستیابی فرد به احساس و فهم خوی ست و فرایند د ند، معتقد کا

ـــت که: هر فرد، هویت ـــاماندهی نگرش اس های های فردی دیگران، در قالب نگرشخویشـــتن خود را از طریق س

سازد و احساسی که نسبت به وجود دهد؛ یعنی تصویری که فرد از خود مییافتۀ اجتماعی یا گروهی شکل میسامان

ــت که دیگران به او دارندکند، بازتاب نپیدا می ــی اس ــکوب 15: 1380)گل محمدی:گرش هویت را مفهومی نیز (. مس

ـــاس خطر میداند. به عقیده او معموالً ملتانفعالی می ـــان هایی که از جانب غیر احس ـــئله هویت برایش کنند، مس

شوند. او معتقد است زبان، بنا به شرای  تاریخی و اجتماعی هر جامعه تر شده و در واقع نگران هویت خود میبرجسته

سکوب، فهتواند یکی از مؤلمی شد)م سیر باید گفت در برخی از مقاطع  (.39: 1379های هویتی آن جامعه با با این تفا

 ها افزایش یافته است.تاریخی مسئله هویت و اهمیت آن برای برخی از ملت

ست.  سئله هویت، هویت ملی ا توان گفت: هویت ملی تعارف متعددی دارد. در یک تعریف کلی مییکی از ابعاد مهم م

توان شده است و میکل جامعه در نظر گرفتهملی همان احساس تعلق و تعهد نسبت به اجتماع ملی و نسبت به هویت

)یوســفی و کنندمشــترر را در خود احســاس می گفت هویت ملی به این معناســت که افراد یک جامعه نوعی منشــأ

ـــ م و ایران در .(26: 1379دیگران: ـــهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اس گوید: اگر بارۀ هویت ملی چنین میش

جمعی هویت ملی را نوعی احساس ملی بنامیم، تعریف آن عبارت خواهد بود از وجود احساس مشترر یا وجدان دسته

. هویت ملی با توجه به نقش (39: 1363)مطهری:سازندواحد سیاسی یا ملت را می ها که یکای از انساندر میان عده

ــئله در و جایگاه مهمی که در ت ــت. در جامعه ایران نیز این مس اریخ جوامع دارد همواره مورد توجه و ارزیابی بوده اس

 طول تاریخ حا ز اهمیت بوده، لذا در مقاطع مختلف تاریخی اثاری در تقویت این هویت به رشته تحریر در آمده است.

ــان می ــئله هویت ملی نزد ایرانیان نش ــی مس ــرای  اقلیمی هویت فرهنگی و ملی ایدهد، بررس ران و ایرانیان بنا بر ش

ــته  ــوم  درگذرپیوس هویت »زمان دســتخوش حوادو ویرانگر بوده اســت. ناگزیر عنصــر ایرانی در مواجهه با پدیده ش

سختی « زدایی صا ب  سی و هویتی خود نمود، ت شی که هرچند با م اقدام به احیای تاریخ گذشته و دفاع از زبان فار

گزند باد و باران در امان ماند و ما  که کاخ بلند زبان فارســـی ازچنانآن .رو شـــد ولی ســـرانجام نتیجه بخشـــیدروبه

دار بودن هویت ایرانی و اکنون نیز شــاهد رشــد و بالندگی ادب فارســی هســتیم. یکی از رموز این توفیقات ریشــههم

سبهره سی و فرهنگی ا سیا سعه  شیب خود که موردتهاجم اقوام بیگانه  ت.مندی از تو ایرانیان در طی تاریخ پر فراز و ن

شیوهقرارگرفته بودن پس از هجوم اعراب و »اند. فرهنگ خود دست یازیده« توسعه»و « هویت»هایی به حفظ د با چه 

ــانی، ما ایرانی ــاس ــقوا امپراتوری س جانی روانی بودیم. انتقال فرهنگ ها اق ً مدّت دو قرن در بُهت و کرختی و بیس

ـــته ی بود که عدّهها و آثار بازمانده از پهلوی به عربی راه دیگرمکتوب، ترجمۀ کتاب ای برای نگهداری آنچه از گذش

ــتمانده بود به کار بودند. همچنین به ــاً از نهض ــوص های عنوان مقاومت فرهنگی ایرانیان برای ادامۀ حیات، باید مخص
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« دار اســم برد. شــعوبیه، تشــیّع، عرفان و اســماعیلیه از آن جمله بودنددار و دامنهمذهبی، معنوی و اجتماعی ریشــه

س) شاید بتوان بهت (.14-18 :1379، کوبم شهرها را در بافتامروزه  چرا که این  های تاریخی یافت،رین نمود هویتی 

ست که معنا، سری تحول تدریجی طی دوره هایی ا صل یک  ستره درهم تنیده حا شر مفهوم و معیار گ های زندگی ب

ست ست و تمامی راهکارها در را سیار متفاوت از زندگی امروزه بوده ا شتر ب شدن و تجلی بخشیدن هرچه بی ای متبلور 

)بیرانوند اندز از این قاعده مستثنی نبودهباورهای مذهبی و فرهنگی مردم به کار گرفته شده بودند و شهر و شکل آن نی

سینی، شان می(299:1398و ملک ح سیر مطالعه تحوالت تاریخی در ایران ن صر تمدنی . با این تفا دهد برخی از عنا

 اند.های بعد داشتهری در ایجاد هویت ایرانی و انتقال آن به دورهتنقش مهم

گیری هویت ملی و در نتیجه نمادهای آن، فرایندی تاریخی است که مسا ل همزمانی و در زمان بسیاری در آن شکل

ــتند. از جمله این موارد می ــادی و مؤثر هس ــاره توان به وقایع تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی، اقتص علمی اش

کند. در طول تاریخ پس از اس م، های مختلف تغییر میکرد. بنابراین ماهیت هویت هر ملتی در طول تاریخ و در برهه

ــ  گروه ــی توس ــا ل هویتی قرار گرفته زبان فارس های مختلف و به دالیل مختلف، مورد توجه و در نتیجه کانون مس

وم کهن ایرانی به ماندن، سـابقه تمدنی ایرانی،تسـل  غیر ایرانیان بر ایران، اسـت. برخی از این دالیل عبارتند از نیاز ق

سی در میان  ست. زبان فار ضرورت برقراری ارتباا با عامه مردم، اهمیت یافته ا سی از دین و مذهب،  سیا ستفاده  ا

زبان فارسی و تاریخ، از (. 24-25: 1386ای برخودار است)داوری اردکانی، های مختلف ملی ارانی از جایگاه ویژهمؤلفه

های فرهنگی ایران به دســتگاه حکومت اعراب در ایران بودند. چراکه نظر مســکوب از جمله عوامل مهم انتقال مؤلفه

این دو عامل وجوه تمایز ایرانیان از سایر مسلمانان بوده است. او به ترتیب، ورود زبان و تاریخ به عنوان عناصر سازنده 

ه نمی نماید. در قرون نخســتین اســ می ایرانیان ع قمند به حفظ دانش و خاطرات قومی خود، هویت ایرانی را توجی

(. بررسی منابع تاریخی و ادبی برجای مانده از دوره س می نشان 27-20: 1379ابزاری به جز زبان نداشتند)مسکوب،

 رود.ی بعد به شمار میدهد تاریخ بیهقی یکی از آثار درخشان در انتقال هویت ایرانی به دوره هامی

 هویت ایرانی بیهقی و .تاریخ 2

قلمداد نمود و علّت « ضعف هویت ایرانی»دوران د را بای دهد این دوره نشان می دورۀ غزنویبررسی مسئله هویت در 

 اوایل در .(183 :1372 یوســـفی:اصـــلی آن ایرانی نبودن رگ و ریشـــۀ حاکمان و نفوذ خلفای بغداد در ایران بود )

 ن.کرد پیدا ادامه ســامانیان ادبی وســنّت فرهنگی  زندگی اســت، ترکان ســلطه آغاز بیانگر که  غزنوی یســلســله

 از بخشی. بودند یافته پرورش سامانی نظامی دستگاه در برده سربازان یا غ م عنوان به که غزنوی، شاهان خستینن

ضا این در .گذراندند سامانیدربار  فرهنگی غنی محی  در را خود منش و شخصیّت گیری شکل ض  که بود ف  و ف

 تبارنامه براساس. پرداختند آنان برای تبارسازی و نامهشجره به ساسانیان به غزنویان دادن پیوند برای ایرانی قلم اهل

شاره آن به جوزجانی که ای ست، کرده ا سل شش از سبکتگین ا شاه آخرین سوم، دختر یزدگرد به پدری، ن  پاد

سانی سدمی سا سازی، این ر سبت برای ایرانیان های ت ش به تبار  دختری ی نوه به شیعیان امام چهارمین دادن ن
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شاه آخرین سوم، یزدگرد سانی، پاد صری فرّخی، جمله از دوران این بزرگ شاعران. دارد شباهت سا  منوچهری و عن

 سلطان و کنند می یاد معاصر واقعیّتی عنوان با زمین ایران و ایران از ( نیز429تا 422 های سال ترتیب به متوفی(

 رو، این از گویندمی سخن شهر ایران و زمین ایران از و خوانندمی «ایران شاه و ایران خسرو» را فرزندانش و محمود

ست سامانی عهد از نگاریتاریخ و منظوم ادبیّات در «ایران» ذکر تداوم شاهد تنها نه غزنوی نخستین دوران  بلکه ا

 .است غزنوی س طین قلمرو هویّت تعیین برای آن به مربوا مرکّب های واژ و «ایران»نام فراوان کاربرد شاهد

گر وجود برخی از عناصر تشکیل دهنده هویت ایران با این حال بررسی منابع تاریخی برجای مانده از این دوره روایت 

ـــر بیهقی بزرگدر این مقطع تاریخی است. یکی از این آثار تاریخی کتاب تاریخ بیهقی است.  ـــنده عصـ ترین نویسـ

ست. سعود ا سلطان م صر  شگر وقایع ع ـــوی و گزار در خصوص جایگاه بیهقی در حفظ هویت ایرانی با محوریت  غزنـ

ــی ه ــئله زبان فارس ــه مس ــی مقایس ــپیر در ادبیات انگلیس ــکس ــی او را با ش ــت که در نثر فارس مین نکته کافی اس

 (.30: 1387اند)می نی، کرده

سلطنت مسعود   شروع  صر محمودی و در زمره حامیان حکومت محمد بود، که پس از  او ازجمله کاتبان و دیوانیان ع

قی هرچند در روزگاران گذشته و در جغرافیای خراسان در جمع کـارگزاران او درآمد. کتب ارزشمندی چون تاریخ بیه

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 

شناخت دقیقاثر می ضر بتری از پدیدهتوان  شری در عصر حا در « هویت»دست آورد. هرچند موضوع ه های جوامع ب

ـــاد و تاریخ و . . . حیطه ـــودمطرح میهای مختلفی ازجمله مدیریت، اقتص اما با مراجعه به برخی از آثار ادبی که  ش

ــناختی دقیق ــی به تعریف و ش ــترس ر و ممکن محتوای تاریخی و حکومتی دارند امکان دس ــّ ــاع جوامع میس تر از اوض

 گردد.می

ی بود. این جابه جایی اندیشه و تفکر ایرانی، نه تنها به معنی نویسبیهقی در دوره انتقال از شعر فارسی به سیاستنامه

دار شدن آن است. بیهقی مورخی شریعت مدار است که به بعد تر شدن و ریشهتضعیف آن نیست بلکه ناشی از عمیق

ــر و مؤلفه ــی میدینی هویت بیش از دیگر عناص ــتری تها اعتقاد دارد. بیهقی به زبان فارس ــد تا افراد بیش اریخ نویس

زاده، بخوانند. هر چند تاریخ وی در حفظ زبان فارســی به عنوان پایه اصــلی هویت ایرانی نقش داشــته اســت)حســن

هویت اعتقادی،  چون التیســت که مقواای شــرح اتفاقات در کتاب تاریخ مســعودی به گونه ۀنحو(. 96-95: 1382

سی، فرهنگی  سعه بخشیدن به قلمرو حکومت و کوششسیا سیب برای تو سعه و یا آ سی رفتار ملور و موانع تو شنا

شرای  حکومت و نحو های دینی بیهقی آنگیرد. دیدگاهکارگزاران نیز موردبحث قرار می صحبت از  سیدن  ۀجا که  ر

شد به قدرت را پیش می سیدن به قدرت را اراد. بهاهمیت فراوانی داردک تقدیر  ۀالهی و نتیج ۀعنوان نمونه وی علّت ر

ــاس میداند می ــفی بیهقی در این حیطه پی برد. یا در جبری مذهب و دیدگاه هویته توان بو بر همین اس های فلس

ستاید. کرده و او را میبزرگ، بیهقی پیوسته به فضیلت و سیاست دانی احمد حسن میمندی اشاره ۀبحث وزارت خواج

صلت کینه شی او نیز آزردهجویی و میل به انتقامامّا از خ سایر کارگزاران را که تا پای خاطر اک شات او با  ست و مناق
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شت، بیهوده و هیچ می ستر مرگ ادامه دا صت کوتاه عمر را قدر نمیکه آدمیان فداند و از اینب ستیز باهم ر دانند و به 

ف میبرمی ـــّ ـــاهد از نزدیک  ازآن جاکهداند و آدمیان را گرفتار در تارهای خود تنیده می ویکند. خیزند. ابراز تأس ش

خوبی آشناست و بارها چینی و دسیسه گری بهمردان بوده با جریانی به نام توطئههای شاهان و دولتمنازعات و رقابت

 اخ قیپی بردن به فضای  هایی هستند برایها همه قرا ن و نشانهباره بازگو کرده است. اینتکدّر خاطر خود را دراین

بوالفضــل بیهقی. بیهقی شــاهد بود که چگونه احمد حســن میمندی زبان دولت غزنوی و ماهیت فکری و اعتقادی ا

دوستی او سازگار نبوده است. ایران ۀمکاتبات درباری را از فارسی به عربی برگرداند و پیداست که این موضوع با روحی

ست  ستیم. نخ شاهد رویارویی چند جریان فرهنگی ه ششاز همین روی ما  شأ آن عربی که م برای ترویج زبان کو ن

سی بودند. دیگر ورود لغات ترکی به علّت غلب شد تا دولت ترر ۀخلفای عرب تبار عبا تبار غزنوی. این دو عامل باعث 

سی هویت ستگاه غزنوی قرار بگیرد. در چنان زمانهملّی ایران مورد بی زبان و ادب فار  آنای بود که بیهقی بیمهری د

ــد یک ــت و الحقّ به تنه بهکه موردحمایت قرارگرفته باش ــت از عهدخلق اثر خود همت گماش آن برآید.  ۀخوبی توانس

توان این اند و میشدهکتاب تاریخ بیهقی در یک مقطع زمانی سروده و نوشته که شاهنامه فردوسی با شایان ذکر است

ست از ست که عبارت ا صول یک انگیزه دان سعه و ترویج  هویت برای حفظ ت ش :آثار را مح ادب منظوم و ملّی و تو

 منثور.

 بیهقی مصور های تاریخهها و استعار. هویت ایرانی در داستان3

 . ضرب المثل3.1

های متعدد موجود در آن معنکس شــده های هویت ایرانی در تاریخ بیهقی در ضــرب المثلگاهترین تجلییکی از مهم

ست.  ست ا ست. گزافه نی سی ا شعار و امثال پار شحون به ا صفحهتاریخ بیهقی م ست که بگوییم:  ای از این کتاب نی

 گردد:المثل یا شعر فارسی در خود جای نداده باشد. بنابراین اشعار و امثال تاریخ بیهقی بررسی میضرب

 این امثال به قرار زیر است:  برخی از مثل پارسی را در تاریخ خود آورده است. 300بیهقی حدود 

 (488 :1389است)بیهقی:  مرگ آدمی کار آخر

 (490: 1389)بیهقی، نیست چاره مرگ از را آدمی 

 بهانه بهر تو گرگردون زین بینی بیش آزار

 (930 :1389بیازاری)بیهقی، 

 (500 :1389نگذراند)بیهقی،  سایه تا آفتاب

)بیهقی، (آسیا دلو) سیاه دیو نه است آلتونتاش آن

1389 : 458) 

 دیده است کرده تقدیر ذکره عز ایزد آنچه

 (755 : 1389آید)بیهقی،

 (27: 1389بباشد)بیهقی، ناچار است تقدیر آنچه
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 (972 :1389نیست)بیهقی،  یکسان جهان احوال

 کوتاه زندگانی را کننده بد که باشید دور بدان از

 (473: 1389باشد)بیهقی،

 (190 :1389شکافد)بیهقی، حدیث حدیث از

 (516: 1389کرد)بیهقی، فروزان آتشی خاکستر از

 :1389تسلیم)بیهقی، بنده وز حکم جهان خداوند از

521) 

 .اشعار فارسی2.3
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ساخته است شاعران کهن ایران در تاریخ بیهقی این اثر را تبدیل به یکی از منابع  و مخازن انگاره های هویتی  شعار  . کاربست ا

سی و عربی به شعار فار ست. ع وه بر تناوب بیهقی از ا ستفاده کرده ا صیده از  4ا صیدۀ  248هم  که روی« بو حنیفه»ق بیت و ق

صعبی که  سی 15م شناس پار شعرای نا صری و  ست، قطعات و غزلیاتی هم از رودکی، لبیبی، دقیقی، عن الی گو در البهبیت ا

 اند.ری به عنوان نمونه انتخاب شدهتاریخ بیهقی به مناسبت ک م خویش آورده است.  اشعار زیر از لبیبی،دقیقی و عنص

 در تاریخ بیهقی بهرام گور و هویت ایرانی.داستان 3.3

سلطان مسعود غزنوی به شکار شیر موضوعی است که بیهقی در چند جای کتاب خود به آن  ۀموضوع شجاعت و ع ق

خود شــاهدی از یک جریان  ۀاشــارتی داشــته اســت. امّا اهمیت این بخش در اینجا اســت که بیهقی جهت اثبات گفت

شاهان  ستتاریخی آورده که مربوا به یکی از پاد سانی به نام بهرام گور ا سا صر  . بهرام که غالب ایرانیان او را تحت ع

 از لبیبی شاعر

ـــوی ری از همی کاروانی ـــکره به س ـــد دس  ش

ــه ــل ــد دور از دزدان گ ــدن ــدی ــو ب  آن چ

ــــدنــد و بردنــد آمــد رای را دزدان آنچــه  ش

هروی ــافــت درم راه آن در بود، ر  بســــی ی

ند چه هر ید ـــ مه را او پرس  جواب بود این ه

 دقیقیاز 

ــز دو ز ــی ــد چ ــرن ــی ــر گ ــت م ــک ــل ــم  را م

ــی ــک ــام زرّ ی ــک ن ــل ــر م ــه ب ــبشـــــت  ن

ــرا ــه ک ــوی ــت ب ــک وصـــــل ــل ــزد م ــی  خ

نی ــا خن زب تی و گوی ســـ ــــاده دســـ  گش

ـــکــاری ملکــت کــه ــــت ش  نگیرد را کو اس

ــــت چــیــز دو ــبــنــد را کــو اس ــدر ب  آرد ان

یر ــه شــــمشــــ ــایــد ب تن ب ف  را او مر گر

ـــیر و بخــت کرا ـــمش ــــد دینــار و ش ــاش  ب

ــد خــرد ــای ــجــا ب ــــجــاعــت و جــود و آن  ش

 

 از عنصری

ـــیر بمــانــد چنین ـــمش ـــروان ش ــار خس  آث

ــــاه بـه تی  ـــتــه نـامـه نگر ش  مخوان گـذش

 

 

   

یش آب طره بر همــه مردم و آمــد پ ن ــــد ق  ش

ــــان یکی هر ـــوره یکی کــه گفتی زیش ــــد قس  ش

ـــی ــا کــه نیز بــدکس ـــره همی دزد ب ــــد یکس  ش

ــــد، توانگر چون ـــخنش گویی ش ــادره س ــــد ن  ش

 : 1389شــد)بیهقی، ســره گروهی کار شــد، زده کاروانی

61.) 

ـــی یـــکـــی ـــیـــان ـــرن ـــی یـــکـــی پ  زعـــفـــران

ــــر ــــن دگ ــــی داده آب آه ــــان ــــم   ی

ــی ــک ــبشـــــی ی ــن ــدش ج ــای ــی ب ــان  آســـــم

ــی ــش دل ــم ــه ه ــن ــی ــش ک ــم ــی ه ــان ــرب ــه  م

ـــاب ـــق ـــده ع ـــرن ـــر و پ ـــی شـــــی ـــان  ژی

 کـــانـــی زرّ دگـــر هـــنـــدی تـــیـــ  یـــکـــی

ــار ــن ــه دی ــش ب ــن ــای، بســـــت ــی ار پ ــوان   ت

ـــــت نـــیـــزه تـــن بـــه بـــاال  کـــیـــانـــی پش

لک کت ف هد کی ممل گانی)بیهقی،  د  (523 :1389رای

 

 

ــزرگــان کــنــنــد چــنــیــن ــایــد کــرد چــو ب  کــار ب

ــت که ــیار)بیهقی، او تی  نامه از ترگوی راس  :1389بس

1111.) 
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سد ع قعنوان بهرام گور می شی ۀشنا شیر ک شته امّا در مورد  شکار گورخر دا های بهرام گور ذکر مطالبی وافری به 

 نماید:الزم می

فت: این پادشــاهی میراو من اســت و امروز خواهان دیگری دارد ما را )من و خســروپرویز( هر دو به هم رها بهرام گ»

کس را بود. دو شــیر شــرزه آوردند. تن کنیم( هر که بهتر آید و چیره شــود پادشــاهی آنبهکنید تا بکوشــیم )نبرد تن

دســت گرفت. بهرام چابکی کرد و بر پشــت آن بهرام چون دانســت که )خســرو( زهره ندارد پیش خرامید و گرزی در 

شیر از جای برخاست یک  شیر نشست و به هر دوپهلوهایش بفشرد تا کشته شد. پس روی به آن دیگر نهاد و چون 

سرش زد چنان شتکه از آن زخم سست گرز به قوّت بر تارر  -254: 1362)طبری،  «شد. تا بمرد. برفت و تاج بردا

251). 

 

 (.104: 1384ار بهرام گور، کلیات امیرعلیشیر نوایی، منسوب به سلطان محمد، کتابخانه ملی پاریس)منبع: کریم اف، : نگاره شک1تصویر

ستناد کردن به یک ماجرای تاریخی که قهرمان آن  شان از توجّه به ع ق یکا ست ن شاه ایرانی ا ضل بیهقی  ۀپاد ابوالف

ــتان ــت در دورهازاین ییهابه هویت تاریخی و ملّی خود دارد و آوردن داس ــر قدرت که غزنویان ترر یادس تبار بر س

 ای برخوردار است. بودند از اهمیت ویژه

 بیهقیمصور ورسوم کهن ایرانی در تاریخ آداب.3.4

های ، رفتارها و سنت ینه ای است که تصاویری از عاداتآ ،ع وه بر ارزش تاریخی و ادبی بسیاری که دارد تاریخ بیهقی

ی از فرهنگ ملت ایران به شمار ها رفتاری که در واقع بخشآن روزگار را در خود منعکس ساخته است، عادات و سنت
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ــایرها، فرهنگ کهن ها و ســنتآید. آبشــخور بســیاری از این آ ینمی برخی دیگر فرهنگ  أان پیش از اســ م و منش

 کرده است.  نویسی خود، به حکایات متعددی اشاره. بیهقی در خ ل تاریخاس می است

سئله، وی به آدابهدف وی تاریخ ست؛ بلکه در کنار این م صرف نی سی  سوم کهن ایرانی پرداخته و از آن و نوی ها ر

وز آدینه پیش از نماز یازدهم ذوالقعده، امیر به شکار رفت. و روز یکشنبه چهارِم و ر» نتایج متعدد اخ قی گرفته است:

ضحی کردند شنبه عیدِ اَ آید از این متن چنین برمی. (752: 1371،بیهقی)«.ذوالحجه به جشنِ مهرگان نشست و روز 

 یتیسلطان جشن مهرگان را که ماه و تر قرار گفتهحکومت مسعود غزنوی فرهنگ ایرانی مورد توجّه بیش ۀکه در دور

ترین مناطق کشــور آراید و بزرگان از دوردســتدارد و به مناســبتش مجلســی میپاس می اســت کام ً ایرانی داشــته

شکش به درگاه میهدایایی را به سم پی شانر ستند و این امر ن شتن آیینگر ت ش برای زنده نگهفر ست. دا های ملّی ا

داده آیین ایرانی و رواج شعر فارسی از خود نشان می ۀای را در جهت حفظ و اشاعمام ویژهسلطان مسعود غزنوی اهت

 است. 

 

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

روزِ عرفه بود، امیر روزه های بســیار آوردند؛ و الحجّه به جشــنِ مهرگان بنشــســت و هدیهی و روز چهارشــنبه نهم ذ»

سیار تکلف کرده  ضحی کردند و امیر ب شاا کردی. و دیگر روز عیدِ ا شکارا ن شت و کس را زهره نبود که پنهان و آ دا

شراب نخورده، و پس  شکر در هم افتاده بود و امیر مدّتی  شکر، که دو ل بود هم به معنیِ خوان نهادن و هم به حدیثِ ل
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ها بنشاندند و شاعران شعر خوان نشست و ارکانِ دولت و اولیا و حشم را فرود آورند و به خوان از نماز و قربان امیر بر

 (886- 887همان : )«عیدِ فطر شعر نشنوده بود خواندند، که

سال  این حکایت ست. عید 429مربوا به  ضحی جزو آیین هجری  سنّتا شن مهرگان ها و  ست و ج س می ا های ا

ها نشان از همت دولت مسعود است در راستای حفظ رسوم زمان این جشند. پاس داشتن همملّی و ایرانی دار ۀجنب

ست. قابل سعود ا سلطان م سندیِ بیهقی از  ست که در روز دینی و ملّی. قطعاً این امر یکی از دالیل محکم خر ذکر ا

شربرگزاری جشن مهرگان، امیر به مناسبت فرارسیدن روز عرفه روزه شاا  اب نکرده و اعیان دولت نیز به دار بوده و ن

شراب نبرده بودند. فردای آن روز جشن عید ست به  شکارا د سعود چه پنهان و چه آ شده و  پیروی از م ضحی برگزار ا

اند و اهل مجلس همه های خود را خواندند و مطربان نیز نواختهها نشسته و شعرا سرودهناخو اولیا و محتشمان بر سر

شنبه هژدهمِ ماهِ جمادی  و روزِ پنج»ند و امیر طی روزهای بعدی همه را ص ت بسیار بخشید. امست به خانه بازگشته

 (941-942: 1371)بیهقی، « ها بسیار آورده بودند، و تکلف بسیار رفتاالخری امیر به جشن نوروز بنشست. و هدیه

سعود غزنوی آیین شندر دوران امیر م شتهها و ج سعود می های ایرانی عزیز و محترم دا ستن م ش شدند و به نوروز ن

ضیّه این سوم بود. امّا اهمیت ق سال ا جا امری معمول و مر هجری بعد از نبردی که با ترکمانان  431ست که امیر در 

صرّف کرد در تأمین آب شابور را ت شهر نی شت و طی آن  سپاهیان و علوفدا ضیقه مانده و با  ۀونان  شتر در م سب و  ا

شده بود، باقحطی کم سالاین وجود  نظیری مواجه  شکوه  صلح برگزار میجشن عید نوروز را با همان  کند. این های 

مورداحترام مردم غزنه و ســـ طین غزنوی قرار  درمجموعجشـــن که برآمده از هویت ملّی و فرهنگی ایرانیان اســـت 

 کردند.برگزار می باشکوهکه ترر نژاد بودند این رسوم را گرفت. غزنویان با اینمی

 

 (.1379ق. )مآخذ: اتینگهاوزن، یارشاطر، 942: نگاره جشن نوروز در دربار سلطان حسین باقرا، اثر بهزاد3تصویر
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 : فراوانی عناصر هویت ایرانی در تاریخ بیهقی)منبع: نگارندگان(.1نمودار

صر هویت ایرا سی و واکای عنا شان میبرر ضرب المثلنی در تاریخ بیهقی ن شعار  و  ست ا سی دهد که کارب های فار

بیشترین نقش را در انتقال عناصر هویتی در تاریخ بیهقی داشته است. کاربد اشعار عربی که نشانی از تسل  فرهنگ 

ست در تاریخ بیهقی دیده می سی ا سی آن ایعربی و خ فت عبا ست. شود اما خللی در هویت یگانه فار جاد نکرده ا

ستانی نیز در تاریخ بیهقی دیده می سته از فرهنگ ایرانی مانند نوروز و اعیاد با شاره به آداب و سنن برخا شود که در ا

 های هویتی مورد نظر به ادوار بعدی تاریخ ایران داشته است.نوع خود نقش مهمی در انتقال انگاره

 گیرینتیجه

عبرت  ۀشــود که غرو وی از ذکر تاریخ آن اســت که کتابش مایخود یادآور میجای کتاب ارزشــمند بیهقی در جای

 ۀکشورداری و ادار ۀآورد و شیووی در این راستا حکایاتی را از پادشاهان اعصار گذشته می ،خوانندگان و آیندگان شود

نان را مورد یابی قرار می حکومت آ قد و ارز ماجرای بزرگمهر حکیم ن به  ـــاره  با اش نای دهد. وی  ند و دا وزیر خردم

شاره می یوست و مورد غضب کسری کند که چگونه از دین گبرکان دست کشید و به دین عیسای نبی پانوشیروان ا

 آید شخصیت بزرگمهر موردگونه که از فحوای سخن برمیقرار گرفت و بعد از ایّام حبس جان خود را از دست داد. آن

ای از خوانند. این وزیر دانشمند نمونهمی« دانای روزگار»زرگمهر است و او را ستایش و احترام بیهقی و مردم روزگار ب
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ی س ر ا ف ر  ا ع ش ا ی ب ر ع ر  ا ع ش ا ی س ر ا ف ل  ث م ی ب ر ع ل  ث م ی ن ا ر ی ا ب  ا د آ

ال و آداب مث ا نی اشعار،  وا فرا ر  مودا ن
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های نامدار و خردمند ایران است که به علم سیاست و آیین کشورداری وقوف کامل دارد و آوردن نام او در عصر چهره

هرچند شده است. ایرانی انجامقصد تجدید هویت فرهنگی و  ترکان و نفوذ دستگاه عرب تبار بغداد در خراسان به ۀغلب

صر غزنوی  شۀ حاکمان و  وقلمداد نمود « ضعف هویت ایرانی»دوران د را بایع صلی آن ایرانی نبودن رگ و ری علّت ا

ه اســت، اما بیهقی همانند فردوســی، دیگر خراســانیِ احیاکنندۀ ادب فارســی، آســتین نفوذ خلفای بغداد در ایران بود

سوم کهن ایرانی، . آداب1های هویت ایرانی یعنی: الی تاریخش به بیان مؤلفهالبههمت باال زده و در  سم2ور های . مرا

ست.3ملی  شعار و امثال ایرانی، پرداخته ا سبت  لبیهقی در خ . ا شاعرانی چونذکر تاریخ و به منا  :های مختلف از 

ــعبی:  ــری، بیت 29: رودکی، بیت 5مص ــکافی ۀبو حنیف، بیت2 :عنص  .بیت 15لبیبی:  ،بیت 9دقیقی:  ،بیت 248: اس

شاع اشعاری وی برو باشد.  داشتهزبان و ادب فارسی و احیای فرهنگ ایرانی  ۀرا نقل کرده تا گامی در جهت حفظ و ا

بیت  128المثل فارســی را در مجلدات تاریخ بیهقی آورده و در مقابل، تنها ضــرب 290بیت فارســی و  319روی هم 

 مورد به آداب و رسوم کهن ایرانی اشاره کرده است: 4همچنین وی در  کاربرده است.ل عربی بهالمثضرب 77عربی و 

 .گور داستان بهرام، عید نوروز، مهرگان جشن و رمضان عید، مهرگان جشن و قربان عید
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شی تبریز(.ترجمه جهان پری معصومی و رحیم چرخی، 1384اف، کریم. )کریم سلطان محمد و مکتب او)مکتب نقا  .)

 تبریز: دانشگاه هنر اس می.

 .تهران: فروزان(. هویت ایرانی و زبان فارسی. 1379) .مسکوب، شاهین

 مقاالت:

ــینی،فروزان؛  بیرانوند، ــهر خرم آباد با تاکید بر قلعه فلک»(. 1394عباس. ) ملک حس  عوامل پایداری هویتی مرکز ش

 .291-318 ،35فصلنامه مطالعات هنر اس می، شماره«. االف ر

 .2-27، 2. مطالعات ملی، شماره"مادهای هویت ایرانی و زبان فارسین"(. 1386داوری اردکانی، نگار. )

سماعیل سن زاده، ا شماره  ."ایرانی در تاریخ نگاری بیهقی و جوینیهویت "(. 1382) .ح صلنامه مطالعات ملی،  ، 1ف

100-69. 

ـــفی، علی ـــلنامه مطالعات ملی، ش ".ام در ایرانرواب  بین قومی و تأثیر آن بر هویت ملی اقو"(. 1380. )یوس ، 8فص

 .11-42صص 

فصلنامه مطالعات ملی، سال  ".هاها و چالشهویت ایرانی، فرصت میزگرد فرهنگ و"(. 1379. )یوسفی، علی و دیگران

 .13-60، 4دوم، ش
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