
 

 

 

 

 

 پایندگی هویت ایرانی

مورد تجاوز بیگانگان قرارگرفته، از قدیم تا امروز،  هایی که مرزهای ایراندر همۀ دوره
ه اسکندر که ب: حسّ ملّی ایرانی بیدار شده و از خود عموماً واکنشی فرهنگی نشان داده است

و  ها و جنگهای ایرانتاخت، با آن که زمینۀ تخریب و فروپاشی از روزگار لشکرکشی ایران
یونان فراهم شده بود، با این حال ایران نه تنها فرو نشکست بلکه فرهنگ و هنر خود را جمع 

رد، اوستای پراکنده را فراهم آورد و تعالیم دینی خود را چونان سپری در برابر و جور ک
بیگانگان به کار گرفت و چنان سرفراز سر برآورد که توانست دو امپراطوی چهار و صد و 

و ساسانیان را با آن همه افتخارات تاریخی و فرهنگی و آثار مکتوب  چند ده سالۀ اشکانیان
های پایدار راه بیندازد و قرنها زمامدار بخش آموزیو حکمت خردنامه و کتاب و اندرزنامه و

 مهمی از جهان باقی بماند. 
تازیان که آمدند و بنا را بر این گذاشتند که همه چیز را دگرگون کنند، خیلی زود خود را 

ندان ممحتاج این فرهنگ سرشار یافتند و سرانجام به ناگریز با آن کنار آمدند و با همیاری دانش
فرهنگ ترکیبی درخشانی عرضه داشتند که هم برای اسلام سرفرازی به بار آورد و  ایرانی

هنگ ای به کالبد فرقرون طلایی اسلام نامیده شد و هم با رنسانس فرهنگی پارسی خون تازه
 دمیده شد.  ایران

ر د مغولان که ویرانگرانه بر پیکر این تمدن پر عرض و طول یورش آوردند، خیلی زود
 از پای درآمدند و انتساب به تاریخ ایران برابر سلاح نیرومند ادب و هنر و علم و تفکر ایرانی

 و فرهنگ خسروانی آن را برای خود افتخار به حساب آوردند. 
در منگنۀ یورش ازبک و فشار  آییم، در عصر صفویان که ایرانهمین طور که جلوتر می

ای پدید با تلفیق هویت ملی و دینی، سلاح فرهنگی تازهترکان عثمانی قرار بود نابود شود، 
آمد. تا برسیم به آستانۀ مشروطیت ترین شاخصۀ آن به حساب میعمده هویت ایرانی آورد که
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ای ای نوین از تهدید تاریخی به سراغ ما آمد، اما با مقاومت سرسخت ارزشهای منطقهکه گونه
 مواجه شد. 

 مقاطع تاریخی و وارسی علل و اسباب استمرار فرهنگی ایرانبررسی علمی هریک از این 

های دور و دراز و های مرتبط و از آن جمله تاریخ و ادبیات، پژوهشدر هریک از زمینه
کند تا از خلال اسناد و مدارک و اشارات و امارات دلایل آنها بازنموده داری را طلب میدامنه

  ای بیفکند.روشنایی تازه های تاریک آنشود و در مجموع بر گوشه
-با استفاده از منابع ادبی این کار را خانم دکتر مهشید گوهری در مورد عصر ایلخانان

آیند، انجام تاریخی همان روزگار که گویاترین مدارک و اسناد صادق کار به حساب می
توفی و مس ظفرنامۀزجاجی،  نامۀهمایون اند. چهار اثر تاریخی منظوم این عصر یعنیداده

نامۀ هنشاهشبه چاپ رسیده، و بالاخره شهنامۀ چنگیزی الدین کاشانی، که با عنوان تاریخ شمس
لای صفحات هباند با جستجوی دقیق در لاتبریزی میدان کار ایشان بوده است که توانسته احمد

عصر و چگونگی رسوخ آن در بدنۀ تاریخ و تفکر  های هویّت ایرانیو سطور این کتابها رگه
ساز ایرانی را به خوبی در برابر فرهنگ هویت ایلخانی را بررسی و استحالۀ فرهنگ مغولی

نشان دهند. دستاورد مهم این پژوهش روشن شدن زوایایی از تاریخ سیاسی و چگونگی 
است که تا به حال جزئیات آن روشن نبوده  ای مهم از تاریخ ایرانمآبی دورههای ایرانگرایش

پارچگی ید مطالعاتی از این قبیل در تکمیل سیر اندیشۀ سیاسی ایران و یکترداست. بی
اریخ های مددرسانی ادبیات به تفرهنگی و پیوستگی تاریخی این سرزمین و همچنین ظرفیت

 تواند مؤثر باشد. اندیشه می
قطب علمی فردوسی و شاهنامۀ دانشگاه فردوسی، که این پژوهش در دامان آن و با 

مراقبت اعضای قطب صورت پذیرفته است، برای خانم دکتر گوهری در طی همیاری و 
  اند، توفیق آرزو دارد.مسیری که برای مطالعات ادبی در پیش گرفته

 
 دکتر محمد جعفر یاحقی        

 وشاهنامه  لمی فردوسیمدیر قطب ع
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 ۀ پژوهشمسئل( 1

های بسیاری از مفاهیم و سازه، و انقراض سلسلۀ ساسانیان به ایران پس از حملۀ اعراب
 ،شاهنامۀ فردوسی جزبهو  باختایزدی به تدریج رنگ  ۀو فرّ شهرایرانمانند  هویت ایرانی

ر بسیاری بر این باور هستند که د .یافتکمتری در دیگر آثار ادبی و تاریخی ظهور و بروز 
شکل گرفت و در تمامیت سیاسی، دینی دوباره  در عصر صفوی هویت ایرانیعهد اسلامی، 

 در حقیقت شالودۀ هویت ایرانی در دورۀ ایلخانیباید گفت که و فرهنگی خود احیا شد؛ اما 
عباسی به و خلافت  به ایران، نابودی اسماعیلیان پس از آمدن هولاکوخانبنیان نهاده شد. 

، زمینۀ مناسبی برای احیای فرهنگ و هویت ایرانی دست وی و استقرار حکومت ایلخانان
پس از سقوط ساسانیان، برای اولین بار در دورۀ ایلخانی است که به فراهم گردید. بنابراین 

 .شودهای گوناگون هویت ایرانی و عناصر برجستۀ آن توجه میجانبه به جلوهصورت همه
نامیده شد و  زمینهای تحت حکومت ایلخانان ایراندر این دوره در منابع و مآخذ، سرزمین

ندگان و ویسباستان منطبق گردید؛ ن حوزۀ فرمانروایی این حکمرانان بر قلمرو تاریخی ایران
کردند بردند و تلاش مینام می نگاران از شاهان ایلخانی با عنوان شاه و شاهنشاه ایرانتاریخ

تا صفات برجستۀ پادشاهان آرمانی ایرانی را در چهرۀ ایشان مجسم سازند؛ علاوه براین در 
، یکی دورۀ ایلخانیابراین این دوران زبان فارسی نیز رونق و تجدید حیاتی دوباره یافت. بن

ی، از منظر تاریخ وضوعمشود. این ترین اعصار بازنمایی هویت ایرانی محسوب میاز طلایی
، هسیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ادبی اهمیت بسیاری دارد و در متون ادبی و تاریخی این دور

 است.  تجلی یافته های تاریخیویژه حماسهبه
سروده  شاهنامه هایی در زبان فارسی در وزن و قالب، منظومهشاهنامۀ فردوسیپس از 

ه توان برا می شاهنامۀ فردوسیشد که محتوای آن تاریخ ادوار خاص است. بخش تاریخی 
عنوان نخستین اثری در نظر گرفت که با زبانی حماسی، حقایق تاریخی را )آمیخته با افسانه 
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آینۀ و  نظامی اسکندرنامۀهایی مانند اسکندرنامه شاهنامه،است. پس از  و اسطوره( بیان کرده
امیرخسرو دهلوی سروده شد؛ اما این آثار به دلیل آمیختگی تاریخ با افسانه و  اسکندری

اسطوره، به عنوان منظومۀ تاریخی قابل طرح نیست. نخستین منظومۀ تاریخی موجود، 
است. پس از  پدید آمده ه.ق 616تا  666های است که احتمالأ بین سال نامۀ زجاجیهمایون
(، ه.ق 116) شهنامۀ چنگیزیتاریخی دیگری همچون  -های حماسی، منظومهنامههمایون

 اژدرینامۀ نوری غازان( و ه.ق 159) تبریزی نامۀشهنشاه (،ه.ق 153) مستوفیظفرنامۀ 
گیری، رشد و توان دورۀ شکلسروده شد. بنابراین می ( دربارۀ تاریخ مغولانه.ق 139/160)

و آثار  ها در زبان فارسی رواج داشت، دورۀ ایلخانیتاریخی را که تا قرن هایحماسهاوج 
 دانست.  ای در تاریخ ادبیات ایرانمذکور را مهمترین آثار ظهور چنین گونه

ها و نقش و اهمیت آنها، چه از لحاظ ادبی و چه از منظر پیرامون ماهیت این منظومه
های بسیاری وجود دارد که تا کنون به صورت جدی و علمی به آن پرداخته تاریخی، پرسش

های تاریخی این دوره به تقلید از . محققان با فرض این نکته که غالب منظومهاست نشده
جه تواست، کمتر به این آثار  های منثور سروده شدهو بر اساس تاریخ فردوسی شاهنامۀ

 است. با بررسی و های ادبی و تاریخی مهم این آثار مغفول ماندهو بسیاری از جنبه اندکرده
های گوناگون و مقایسۀ آنها با دیگر آثار تاریخی این دوره، های تاریخی از جنبهتحلیل حماسه

 های منثور دورۀ مغولتأثیر تاریخمشخص خواهد شد که شاعران این آثار تا چه اندازه تحت
ذیرفتند، چه اندیشه و های پیش از خود پقرار داشتند، چه تأثیری از حماسه و ایلخانی

و مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خود داشتند و ریشۀ  دیدگاهی نسبت به مغول، ایلخانان
نگرش متفاوت این شاعران نسبت به مسائل گوناگون در چه چیزی نهفته است؛ به طور کلی 

های تاریخی بهتر ههای منظوم یا حماسکند تا خرده ژانر تاریخبررسی این آثار کمک می
 شناخته و معرفی شود.

و  های تاریخی، نهاد قدرت یعنی شاهان ایلخانیحامیان اصلی به نظم در آمدن منظومه
ها و چگونگی تصنیف آثار تاریخی بودند که در سرایش منظومه وزیران صاحب نفوذ ایرانی

و با سفارش و تشویق  های تاریخی در دربار ایلخانانمنظومهنقش به سزایی داشتند. بیشتر 
مستقیم ایشان یا حمایت وزرا و دولتمردان قدرتمند ایرانی آنها مانند خواجه نصیرالدین 
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است. یکی از اهداف اصلی  به نظم درآمده و خاندان جوینی ، خواجه رشیدالدینطوسی
 های تاریخی، بالا بردن ارزش و مقام قوم مغولشاهان ایلخانی برای حمایت از تألیف کتاب

که دارای پیشینۀ ملی و تاریخی برجسته و مهم و آثار حماسی قابل توجهی  بود. مغولان
، برای بزرگنمایی قومیت خود و نشان دادن و مواجهه با ایرانیان نبودند، پس از حمله به ایران

 هایی در باباهمیت و ارزش نژاد و تاریخ خویش، شاعران و نویسندگان را به نگارش تاریخ
های آنها تشویق کردند. هدف ها و پهلوانیتاریخ عمومی مغولان و برجسته کردن دلاوری

ها آیین و احیای ایلخانان این بود که با نزدیک ساختن خود به پادشاهان باستانی ایراندیگر 
 های کهن ایرانی، به حکومت خود مشروعیت ببخشند.و سنت

، هم ممدوحان خوداهداف  تحققتاریخی برای  -های حماسیمنظومهبنابراین شاعران 
و شرح دلاوری و قدرت آنها می و اجداد ایلخانان باید به ستایش و بزرگداشت قوم مغول

و بهره گرفتن از مؤلفه سازی بین پادشاهان مغول و شاهان آرمانی ایرانو هم با شبیه ندپرداخت
. در نتیجه، احیای ندبخشید، به این حاکمان بیگانه، مشروعیت و اعتبار میهای هویتی ایرانی

و پادشاه ایران، اهمیت نژاد و فرّۀ ایزدی، بازخوانی تاریخ  زبان فارسی، به کاربردن نام ایران
متأسفانه  های تاریخی مورد توجه قرار گرفت.و موارد مشابه دیگر در حماسه و اعراب ایران

تاریخی به دلیل اینکه با حمایت حاکمان و  -های حماسیمنظومهتصور کلی این است که 
 ارباب قدرت سروده شده، سراسر در خدمت ایدئولوژی حاکم و گفتمان مسلط قدرت است

کرده و این آثار یکسره از مؤلفه شاعر و نویسنده در تمام اثر خود، پادشاه زمان را مدح و
گان و محققانی که بر این باور هستند، برای اثبات است. البته نویسندهای هویت ایرانی برکنار 

به صورت دقیق  مسئلهاند و این این موضوع تنها به ذکر یک یا چند نمونۀ اندک بسنده کرده
 است.  و کامل و با روشی علمی بررسی و تحلیل نشده

تا چه اندازه  های هویت ایرانیها و سازهۀ اصلی در این پژوهش این است که مؤلفهمسئل
 ی ساسانیشهرایرانو اندیشۀ  بازنمایی شده های تاریخی دورۀ ایلخانیهمنظومو چگونه در 

های تاریخی چقدر در این منظومهشاعران است؛ همچنین  چطور در این آثار تداوم یافته
اندازه در راستای تثبیت و استمرار مؤلفهو تا چه  بخشی به نهاد قدرت بودهخدمت مشروعیت

، چهرۀ پادشاهانی ایرانی پاسدار و چگونه از ایلخاناناند گام برداشتههای هویت ایرانی 
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های ترین حماسهند. برای این منظور، مهمترین و برجستهاردهخلق ک زمینمرزهای ایران
 ظفرنامۀ، شهنامۀ چنگیزی، زجاجینامۀ همایون ، یعنیدورۀ ایلخانی درسروده شده تاریخی 
  بررسی خواهد شد. تبریزی نامۀشهنشاه و مستوفی

پیش روی نگارنده بود و تلاش داشت به آنها پاسخ دهد،  پژوهشکه در این ی یهاپرسش
 : به این شرح است

 های تاریخی دورۀ ایلخانیهایی در منظومهچگونه و از چه راه ایرانیمفهوم هویت  (7
 است؟  بازنمایی شده

یت تثبیا  استمرار هویت ایرانی وتثبیت در چه نقشی  های تاریخیحامیان حماسه (0
 ؟داشتندگفتمان مسلط قدرت 

و گفتمان قدرت، شاعران چه راهکاری را در پیش  در تعارض میان هویت ایرانی (5
 ند؟شتهر کدام از آنها دا ند و چه نقشی در تثبیت یا نفیگرفت

 تهصورت نگرف ۀ این پژوهشمسئلبا  تا کنون هیچ پژوهش مستقل و کاملی در رابطه
روش علمی و است، بنابراین ضرورت پرداختن به این آثار از این منظر و بررسی و تحلیل

کاملاً مشهود است.  بندی شاعران به ملیت و هویت ایرانیمند آنها برای اثبات مستدل پای
های هویت ملی و ایرانی و چگونگی ظهور و استمرار آن در متون ادبی و شناخت بهتر مؤلفه

به تبع آن در فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه در اعصار مختلف، به بازنمایی هویت 
ملی، بازگشت و توجه به عناصر ایرانی در جامعۀ امروز و یکپارچگی و وحدت قومی و 

 .خواهد کردملیتی در عصر معاصر کمک 

 ارزیابی و نقد آثار پیشین  (2

 ؛اندهتوجه داشت و ایلخانی های منثور دورۀ مغولمحققان و پژوهشگران بیشتر به تاریخ
به ذکر نام و  شده، معمولاً این دوره یاد های تاریخی منظومحماسه از که در کتب و مقالاتی
در است. البته  شده کمتر اشاره آنها و تاریخی ادبی ارزشبه اکتفا و  این آثارمشخصات کلی 

 نامۀ نوریغازان ،مستوفیظفرنامۀ  های تاریخی مانندتصحیح و چاپ منظومههای اخیر سال
ری تمقالات تخصصیاست تا  موجب شده تبریزینامۀ شهنشاهو  زجاجی نامۀهمایون، اژدری


