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چکیده

نوشتار حاضر با هدف بررسی انگارههای هویت ایرانی در نگارش بنااتتی

در روضه اولیالباب انجام گرفته است .عرصۀ تاریخنگاری محمل مناسبی

برای اهل قلم ایرانی بوده است تاا روایاتگار گفتماا دورۀ خاود باشاند.

تاریخ بناتتی روایتگر حلقۀ دوم هاویتی ایارا در دورۀ ایلخاناا یعنای

عهد مسلمانی آنا است .مقاله بهدنبال پاسخگویی به این سؤال عمده است

ته انگاارههاای هویات ایرانای در اندیشاه تااریخنگااری بنااتتی چگوناه
بازتولید و بازیابی شدهاند .بادین منظاور باا بهارهگیاری از مفهاوم حافظاۀ

جمعی و سهم آ در حفظ هویت جوامع به واتاوی و ردیابی خوانش این

مورخ از مؤلفههای تال هویت ایرانی میپردازیم .دستاورد تحقیق حاتی

از این است ته بناتتی در بازیابی انگارههای هویتبخش ایرانی رخدادها
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را بهگونهای معنادار روایت ترده است .وی با استفاده از قالبهاایی نظیار
روایتگوناه تارد باازتعری

قهرماا و اساوورههاای ملای -ماههبی و

بازتفسیر نمادها و عناصر هویتی باه بازتولیاد آگاهاناۀ انگاارههاای هویات

ایرانی دست زده است .نگرش تساهلی ایلخاناا از یا

ساو و قلام زد

بناتتی در عهد مسلمانی ایلخانا -ته جامعۀ ایرانی دورۀ تقابل و ساتی باا

مغوال را از سر گهرانده بود -ازسوی دیگر سبب شد وی مجال بیشتری
از پیشینیا خود برای ردگیری انگارههای هویتبخش ایرانی داشته باشد.

واژههااای کلیاادی :بناااتتی تاااریخنگاااری هویاات ایراناای بازتولیااد
انگارههای هویتی.

 .1مقدمه
شناخت روند خودآگاهی تیستی و هویت ایرانیا نیازمند بررسی و واتاوی مناابع و متاو
تاریخی هر دوره است .هرچند موضاو هویات ایرانای مانناد برخای رخادادهای سیاسای و
اجتماعی نخبهمحور نبوده است و فردفردِ ساتنا گسترۀ ایرا زمین در شکلگیری و تکامل
این هویات تاا دورۀ معاصار ساهیماناد تاالش اصاحاب قلام و نخبگاا فکاری باهویاهه در
دورههایی ته تشکیل حکاومتی ایرانای (در بُعاد سیاسای) باا دشاواری هماراه مایشاده در
بازیااابی و پاسااداری از هویاات ایراناای چشمگیراساات .یکاای از حااوزههااای ارزشاامند باارای
نخبگا فکری در بازیابی و اشاعۀ عناصر ذهنی و عینی هویت ایرانی عرصاۀ تااریخنگااری
است .مسئلۀ قابلطرح این جستار آ است ته بهتارگیری دیادگاههاای نظاریک تاال نگار
دربارۀ هویت برای تبیین سیر تکوین هویت ایرانی نتایج این پهوهشها را با یا

ساونگری

مواجه ترده است .این رهیافتهای نظری یا تعریفای ناهادی -قاومی از هویات دارناد و یاا
متأثر از سیر تحوالت سیاسی -اجتماعی اروپا ظهاور هویاتهاا و هویات ملای را باه قارو
جدید محدود میتنند .نظر نگارندگا این است ته فقط با واتاوی دقیق متو تاریخی هار
دوره میتوا به گفتما هویتی آ عصر پی برد .رهیافتی ته میتواند یاریگر پهوهشاگر در
این زمینه باشد بررسی و ارزیابی بینش و نگرش مورخا هر دوره باا رجاو باه چگاونگی
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بازتولید انگارههای هویتی از پرتوی دریچۀ حافظۀ جمعی و شناساایی ماتنک معنااداری اسات
ته خود مبیّن بافتاری فرهنگی است ته در انگارههای اندیشۀ مؤلا

وجاود دارد .دساتاورد

این مقاله میتواند واگوی گفتما هویتی دورۀ ایلخاانی و تبیاینتننادۀ سایر تکاوین و قاوام
هویت ایرانی در آ دوره باشد .پرسشهای عمدۀ پهوهش عبارتاند از .1 :رویکرد بنااتتی

به هویت ایرانی را چگونه میتوا تبیین ترد؟  .2انگارههای هاویتی در روضاه اولای البااب

چگونه بازیابی شدهاند؟

فرض پهوهش این است ته نگرش تساهلی ایلخانا از ی

ساو و قلام زد بنااتتی در

عهد مسلمانی ایلخانا -ته جامعۀ ایرانی دورۀ تقابل و ستی با مغوال را ازسر گهرانده بود-
سبب شد وی مجال بیشتری از پیشینیا خود برای رَدگیری انگارههای هویاتبخاش ایرانای
داشته باشد .بناتتی با ی

جریا ذهنی پیوسته گاه با روایتگونه ترد و دستتاری ایان

انگارهها به بازتولید عناصر هویتبخش ایرانی پرداخته است.
پهوهشی مستقل دربارۀ موضو نوشتارحاضر انجام نشده است .دو مقالۀ موجاود درباارۀ

بناتتی 1فقط به معرفی مؤل

و فصلبندی تتاب اشاره داشتهاند .تخصصایتارین پاهوهش

دربارۀ بناتتی نی فقط دو صفحه از تار خود را به بحث هویت ایرانی در روضه اولی البااب
اختصاص داده است (تنگرانی فراهانی .)1391

در این نوشتار بهگونهای تخصصی باا واتااوی ماتن تااریخ بنااتتی باا روش توصایفی-
تحلیلی نگرش بنااتتی را باه مؤلفاههاای هویاتایرانای و چگاونگی بازتولیاد انگاارههاای
هویتبخش کایرانی را در این اثر بررسی خواهیمترد.
 .2چهارچوب مفهومی

رویکردهای نظری تال به هویت هری

جنبهای از سیر هویت جوامع را نادیده گرفتهاند.

در ازلیانگااری 2باه قادمت طبیعای باود ملاتهاا و هویات ملای و بار مساا ل ناهادی و
قومیتأتید میشود (smith, 1991: 31-34؛ اوزتریملی  92 88 85 :1383و 94؛ تاجیا
 .1در این مورد ر.ک .حسانناهاد «معرفای و نقاد و بررسای تتااب تااریخ بنااتتی» .تااریخپهوهای .صا
ع تپور« .بناتتی و تاریخنگاری در دورا مغول» تتاب ماه تاریخ و جغرافیا .ص

.121-118

66-53؛

2. primordialism
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و دیگرا  .)17 :1379رهیافت مدرنیستی بر نو بود ملات و ملیات تأتیاد و ساهم عالیاق
ملی و قومی گهشته را در بنیا ملتهای مدر نادیده میگیارد (اوزتریملای 1۰9 :1383؛

احمدی  )98 :1388اما در رهیافت میانه با نگرش نمادپردازی قومی 1بر نقاش پیونادهاا و
میراث نمادین هویتهای قومیک ازپیشموجود در شکلگیری ملتهاا و دولاتهاای مادر

تأتید تردهاند و سهم عناصر فرهنگی و تاریخی شامل اساوورههاای مشاترک خااطرات -
تاریخی فرهنگ تودۀ مردم نمادها و ...را در تداوم آگاهی قومی و هویت جواماع بایش از
عوامال ماادی دانساتهاناد (smith, 1991: 14, 21؛ اوزتریملای  2۰6 2۰2 2۰1 :1383و
.)2۰7
بهلحاظ نظری هویت ایرانی و ریشههاای آ را مایتاوا براساا

دیادگاهی مبتنای بار

جامعااهشناس ای تااه حاصاال واتاااوی منااابع تاااریخی باشااد تبیااین تاارد .در ای ان دی ادگاه
خودآگاهی ملی در جوامع تهنی نظیر ایرا به سدههایی پیش از دورۀ معاصر بازمیگردد و
عواملی نظیر جنگ مهاجرت اختالطهای قومی و تحوالت مههبی هویات را تحات تاأثیر
قرار میدهد .اما بهرغم این تغییرات تاداوم و اساتمرار فرهنگای موجاب قاوام هویات آناا
میشود (.)smith, 1991: 26, 27
با توجه به دیدگاههای یادشده و نی آراء پهوهشگرا داخلای تاه ساهم عناصاری نظیار
ارزش های ملای دینای اجتمااعی و انساانی (میرمحمادی  )323 :1383تااریخ (شاعبانی
 )1386زبااا فارساای (مسااکوب  )22 :1373فرهنااگ (سااتاری  94 :138۰؛ ورجاونااد
67 :1378؛ رجایی  )135-62 :1382و پاارهای از عناصارذهنی نظیار اساوورههاا باورهاا و
خاطرات در تنار عناصر عینی نظیار سارزمین (رواساانی 44-42 :138۰؛ احمادی :1388
12۰ -114؛ تچویا  225 :1385و  )227را در تکاوین هویات ایرانای برجساته مایدانناد
میتوا محورها منابع و عناصر ساازندۀ هویات ایرانای را در چهاارچوب ذیال قارارداد.1 :
میراث فرهنگی (آیینها زبا ملی و دین)؛  .2سرزمین (ایارا ویاج ایارا زماین ایرانشاهر
ایرا مل

و)...؛  .3میراث سیاسی (دولات مبتنای بار عادالت)؛  .4تااریخ (احمادی :1388

.)3۰8
1. ethno-symbolism
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آنچه میتواند جریا استمرار فرهنگی را ردیابی و تبیین تند واتاوی متو تااریخی از
دریچۀ انگارههای ذهنی و خوانش نویسندۀ آثار تاریخی از عناصر هاویتی و بازتولیاد آ هاا
براسا

حافظۀ جمعی است ته خود میتواند واگوی گفتما هویتی هر دوره باشد.

حافظۀ جمعی 1فضایی ب رگتر از فضای تااریخ بارای بازتابیاد صاداهای مختلا

در

خود دارد .ازهمینروست ته باید برای یافتن نشاانههاای هویات ایرانای باه حافظاۀ تااریخی
رجااو تناایم (هنااوی  .)478 :1373هااالبوات

معتقااد اساات« :مااا خاااطرات هاار دوره از

زندگیما را حفظ و پیوسته آ ها را بازتولید میتنایم .احساا
خاطرات بهعنوا ی

هویات ماا باه واساوۀ ایان

رابوۀ مستمر تداوم پیدا میتند» (.)Halbwachs, 1992: 47

از نظار شاوات و هاالبوت

(1982:375-395; Halbwachs, 1992: 26-28

)Schwartz,

حافظۀ تاریخی دارای دو جنبۀ انباشتی و حضوری (مربوط به حال) است ته در آ خاوانش
جدیدی از گهشته صورت میگیرد و تداوم نسبی می یابد .افراد و جوامع براسا
زمانی خود ممکن است گهشته را دستکاری تنند اما براسا

مقتضیات

رشتهای از رم ها و نمادهاای

مشترک آ را حفظ میتنند .خاطرات و تجربیات مشترک به افراد هویت میبخشند .افاراد
میتوانند عضو گروههای گوناگو باشند و باه خااطرات مختلا

جمعای دسترسای داشاته

باشند اما جدا ترد آ ها از حافظۀ جمعی تجارب گهشته و هویتشا امکا پاهیر نیسات
(  .)Russell, 2006: 796-797حافظۀ جمعی برخالف تاریخ گهشتۀ فعالی است ته هویت
ما را شکل میدهد .البته حافظه ناگ یر راه به تااریخ مایبارد .حافظاۀ جمعای یا

جریاا

ذهنی پیوسته است ته به بازسازی گهشته مایپاردازد ( Gedi and Yigal, 1996: 32, 33,

.)41-43
مفهوم هویت فرهنگی حاتی از تداوم بین گهشته و حال است و نف

این تداوم خود

بر شناخت گهشته داللت میتند .حافظۀ جمعی در مقایسه با تاریخ تلیتر و غیاررسامیتار
است و در ایجاد آ مورخا و اهل دانش ال اماا دساتی ندارناد؛ زیارا ایان حافظاه از مناابع
مختل

دیگری نشئت گرفته است .اما تاریخ و حافظۀ جمعی هردو ممکان اسات متاأثر از

جریا های فرهنگی ناخودآگاه باشند (هنوی .)473 :1373
1. Collective memory
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در این پهوهش هرچند رجو به حافظاۀ جمعای از دریچاه و دیادگاه یا

تااریخنگاار

بررسی میشود حافظۀ فردی در پیوند با گروه معنی ماییاباد و فارد باا ایجااد یا

محایط

تصنعی فراتر از تفکر درونی با زما مکا و تاریخ پیوند برقارار مای تناد (ناورایی :1383
.)43
 .۳هویتگرایی در تاریخنگاری دورۀ ایلخانی

ایلغاار مغااول بااهرغاام تماامی پیاماادهای ویرانگاار باارای تماد و فرهنااگ ایرانای درعرصااۀ
تاریخنگاری -بهویهه تااریخنگااری باه زباا فارسای -دورهای درخشاا باهشامار مایآیاد
(مرتضوی  .)37۰ :137۰تا پیش از دورۀ مغول تااریخنگااری ایرانای -اساالمیدر اشاکالی
مانند تاریخ عمومی دودمانی محلی و ...نوشاته مایشاد .در ایان دوره تحاوالت سیاسای-
اجتماعی ایرا و تساهل مغوال شرایوی خاص برای دیده شد تمام اقوام و ملتها -سوای
گرایش مههبی آنا  -فراهم ترد ته منجر به پیدایی گونهای «تاریخ جهانی» شاد (رضاوی
.)11-9 :1386
برخی پهوهشگرا سیر تاریخ نگاری هویتگرا در ایرا را ذیل پنج جریاا دساتهبنادی
ماایتننااد .1 :جریااا ایاارا گاارای متااأثر از تفکاارات شااعوبی ماننااد حماا ه اصاافهانی و

اخبارالووال؛  .2جریا متأثر از گفتما امت اسالمی ته تاریخ ایرا را ذیل تااریخ خالفات

نوشتهاند مثل تاریخ طبری و البدء و التاریخ؛  .3جریانی ته به تااریخ ایارا باهویاهه بخاش

باستانی آ توجه تردهاند مثل تااریخ ملاوکالعجام یاا تااریخ ملاوکالفُار ؛  .4جریاا
سلسلهای و محلی؛  .5جریا ادبیات منظوم (احمدی 26 :1382؛ حسنزاده .)6-5 :1389

تاریخنگاری دورۀ ایلخانی ذیل هر جریانی ته ساماندهی شود تالش نویسندگا و اهل
قلم ایرانای بارای بازیاابی هویات ایرانای باهخاوبی نمایاا اسات .در دورۀ ایلخاانی اندیشاۀ
ایرانشهری از حوزۀ سیاستنامهنویسی دورۀ سلجوقی به تاریخنگاری راه مییاباد (حسانزاده
 )95 :1382و تالش میشود «نهااد سالونت ایرانشاهری» باهجاای خالفات احیاا شاود تاا باا
وحدت بخشید باه قادرت سیاسای هویات ایرانای هام حفاظ گاردد (هماا  .)76برخای
تاااریخنگااارا ایاان دوره نظیاار جااوینی بااا اسااتفاده از گا ارههااای ناسااازگار و در لفافااه بااه
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مغولستی ی پرداختهاند و به فرهنگ ایرانی مهر ورزیدهاند (صفری و حسینی -197 :1387
216؛ خاااتمی و عاارباُف  .)48-27 :1389آشااتی داد حک اام بیگانااه بااا فرهنااگ ایراناای
(بهرامی  )29-58 :1381یکی از راهکارهای مورخاا دورۀ میاناه بارای حفاظ فرهناگ و
هویاات ایراناای بااوده اساات؛ چنااا ت اه جااوینی و خواجااهرشااید هماادانی تشااابهجااویی و
همسا انگاری را بهعنوا ی

اصل برای احیای هویت ایرانی باهتاار بساتهاناد (حسانزاده

 87 :1382؛ اللهیاری  .)65 :1382میتوا رویکرد دیاوا سااالرا ایرانای در هامساویی باا
مغوال را ذیل «گفتما مهار» (رضوی  )1۰8-93 :1392تحلیال تارد تاه از پیامادهای آ
احیا و تقویت فرهنگ ایرانی بود (هما .)1۰4
نکتۀ قابلتأمل اینکه مقصود مورخ سدههای میانه فقط به ثبت رخادادها محادود نشاده
بلکه بهدنبال ایجاد روایتی معنادار باوده اسات (میثمای  .)14 :1391نویساندگا دورۀ میاناه
قوالب نظری خاصی داشتند ته باهواساوۀ ایان قالابهاا برداشاتهاای آناا از تجرباههاای
تاریخی متبلور میشد .برای بازسازی گهشته و فهام آ باا بهارهگیاری از شایوههاایی نظیار
روایتگونه ترد گهشته بازتفسایر سامبلهاا و مفااهیم گهشاته در قاالبی ناو و توجاه باه
قهرمانا ملی-مههبی گرایش به هویت خود را آشکار میتردند .اینگونه بازسازی گهشته
به هنگام بحرا در ادبیات ملتها بیشاتر دیاده مایشاود (هناوی  .)478-476 :1373جاای
تردید نیست ته بیشتر مورخا این دوره به نگارش تاریخ رسمی دست زدهاند اما چنا تاه
خواهد آمد این نویسندگا تحت تأثیر حافظاۀ جمعای خاود تاه حامال میاراث سانتهاای
جامعۀ ایرانی بود قلمفرسایی تردهاند.

 .۴بناکتی و روضه اولی الباب

ابوسلیما داودبن ابىالفضل محماد بنااتتى مشاهور باه «فخرالبنااتتی» در دورۀ ساه ایلخاا
 -غازا خا اولجایتو و ابوسعید -از ن دیکاا درباار باوده و سِامت ملا

الشاعرایی داشاته

است (بناتتی  .)465 :1348در تهترهالشعرا از بناتتی بهعنوا «مفخرالمورخین» و شااعری

با «مرتبۀ عالی» یاد شده است (دولتشاه 1318ق .)227 :بنابه نقل بنااتتی ( )479 :1348وی

نگارش روضۀ اولى االلباب فی معرفۀ التواریخ و االنساب را در سال 717ق به پایاا رسااند.
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نویسنده تتاب را براسا

طبقه به نُه فصل تقسیم ترده است :پیامبرا و اولیا؛ شاها ک باساتا

ایرا ؛ حضرت محمد (صلی اهلل علیه وآله و سلم) و خلفا؛ سلسلههای ایرانی معاصار خلفاای
عباسی؛ یهودیا ؛ مسیحیا و فران

ها؛ هندیا ؛ چینیاا ؛ مغاوال (هماا  .)3-2مؤلا

در

این زمینه آ گونه ته خود معترف است از جامعالتواریخ الگو گرفتاه اسات (هماا .)2-1

البته م یت تاریخ بناتتی نثر ساده به دور از تکلا
مقدمۀ تاریخ بناتتی ص.)15

و ادیباناه اسات (ر.ک .شاعار 1348

از نظر خاستگاه خاانوادگی بنااتتی از خاانوادهای اهال فضال برخاساته اسات و پادر و

برادرش را از علما و عرفای شیعه بهشمار آوردهاند (هماا  87 86و 439؛ اقباال آشاتیانی
 .)52۰ :1384زادگاهش فناتت (بناتات) از شاهرهای فارارود باوده اسات تاه ایساتادگی
سهروزۀ این شهر در ایلغار مغول موجاب ویرانای آ شاد (جاوینی 7۰/1 :1385؛ بارتولاد
 . )38۰/1 :1366بااینحال این ناحیه پیشینۀ فرهنگی درخشانی داشته و خاستگاه گروهای از
اهل علم و شعرا بوده است (یاقوت حموی 497-496/1 :1995؛ صفا  .)152/3 :1378ایان
خاستگاه خانوادگی در تنار تأثیرپهیری از فرهناگ ایرانای در ناواحی شارقی در انتقاال و
بازیابی انگارههای هویتی و حافظۀ جمعی ایرانیا ازسوی بناتتی مؤثر بوده است.

تاریخ بناتتی را نمیتوا بهسادگی ذیل یکی از پنج جریا هویتگرای پیشین گنجاناد.

هرچند روضه اولی الباب ته با دیدی جهانی نگاشته شاده اسات باه جریاا گفتماا امات
اسااالمی ن دی ا

اساات تفاااوتهااایی نی ا بااا ای ان جری اا دارد و دربردارناادۀ پااارهای از

ویهگیهای دیگر سنتهاست .در این مقاله تالش میشود انگارههای هویتی در اندیشۀ ایان
ادیب مورخ از رهیافت توجه او به بازتولید این عناصار برپایاۀ حافظاۀ جمعای ایرانیاا ذیال
چهار مؤلفۀ تال هویتبخاش ایرانای یعنای تااریخ فرهناگ میاراث سیاسای و سارزمین
ارزیابی شود.
 .۵میراث فرهنگی
بناتتی از ی

سو با پیامدها و بحرا های اجتمااعی ناشای از ایلغاار مغاول بار جامعاۀ ایارا

روبهروست و ازسوی دیگر خود بهعنوا مل

الشعرای دربار دست به تااریخنگااری زده
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و مجال بازسازی گهشته را با رجو به انگارههاای ذهنای خاود یافتاه اسات .معناادار باود

روایاتها در تاریخ بناتتی غالبا در بازتولید خاطرات جمعای مشاترک ایرانیاا حمایات از

قهرمانا ملی -مههبی غیریتسازی تشابهجویی و همگرایی بین ایرانیا با مغوال و دیگار

اقوام و ملتها اخالقمداری صوفیانه و هواداری از تشیع بهتار گرفته شده است.

خوانش بناتتی از خلقت آدم -با بازتولید تهانالگاوی 1ناور و انتقاال فرهای -صابغهای

ایرانی یافته است؛ چنا ته نوری سفید از آدم «به حوا منتقل [ ]...و از او به شایث» و بنایآدم
منتقل میشود (بناتتی  .)78-77 :1348بازیابی خاطرات مشترک و حافظۀ جمعای ایرانیاا
در روایت بناتتی از تولد رسول (ص) از بون آمنه نمود روشنتاری ماییاباد« :چناا دیادم
ته مرغى بیامد و پَر بر دل من بمالید آ بیم از من برفت .نظر تاردم شاربتى دیادم سافید
برداشتم و بخوردم .نورى دیدم ته از من به آسما رفت» (هما

 .)8۰-79در اینجا سیمرغ

در قالب پَر شفابخش مرغی بازتولید شده و نور و روشنایی نی همواره نردباا پیوناد جهاا
خاتی به دنیای معنوی ایرانی بوده است.

در تاریخ بناتتی حضور قهرمانا ملی تمرناگ باوده اسات و الگوهاای اساالمی تبلاور

بیشتری داشتهاند؛ چنا ته قهرمانانی چو رستم در دورۀ ایلخاانی نماودی نیافتاه اماا ا ماه-
بهویهه امامعلی ( ) -بهعنوا دارندۀ سی

حق و شایرخدا (هماا  419 2۰7و  )466و یاا

حاتم طایی (هما  )468در رخدادها و توصایفات زماا مؤلا

نیا بازتولیاد شادهاناد .در

روضه اولی الباب برخی از شخصایتهاا و الگوهاای ایرانای نظیار انوشایروا باا اساتفاده از

روایتگونه شد سرگهشت آ ها به الگویی برای انتقال میاراث فرهناگ باساتانی باه دورۀ
اسالمی تبدیل شدهاند (هما  63-62و .)16۰
دلبستگی به ایرانیت در اندیشۀ بناتتی بهگونهای است ته دربارۀ سرگهشات برمکیاا و
برانداخته شد آنا به دست هارو الرشید توصیفی ویهه بهدست میدهد :وی یحیى برمکی
را «از اوالد ملوک ساسا » (هما  )145مایشامارد و وزارت او و فرزنادانش را از الوااف
خداوند به هارو میداند (هما  .)148اما خلیفه «چناا خانادانى تاه آیات تارم در شاأ
ایشا آمده بود [را] برانداخت» (هما  .)151جوامع در روند خودآگااهی خاود دسات باه
1. Archetype
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ناوعی غیریاتسااازی در قالاب تشااتش و تصااور ماا در مقابال دیگاارا مایزنناد (معیناای
علمداری  .)47 :1383بر این اسا

هویت ملی و قومی ایرانیا از دورۀ باستا باه ایانساو

در قالب ایرا در برابر انیرا عجم در برابر عرب ایرا در برابر تورا و تاجی

در برابار

ترک (اشرف  )521 :1373برجسته و متمای میشده اسات .بنااتتی پاارهای از انگاارههاای
هویتی ایرا را ته در اواخر عهد ساساانی و اوایال دورۀ میاناه هویاتبخاش ایرانیاا تلقای
میشد زنده ترده است .وی با ذتر اینکه هالتوخا از مرز تورا به ایرا گسیل میشاود
ایرا را در برابر تورا قرار داده است و در همینجاست ته به حافظۀ تاریخی و انگارههاای
ذهنی خود رجو ترده و با لحنی حماسی واقعه را به تصویر تشیده است:
برآور به خورشید رخشنده نام

ز تورا گهر تن به ایرا خرام

(بناتتی )414 :1348
دورۀ تاریخیای ته بناتتی در آ قرار داشت -یعنی عهد مسلمانی ایلخاناا  -مرزبنادی
بین عرب و عجم و تشاتش ترک و تاجی

(تاژی

) فروتش ترده بود .بناابراین در اثار

وی عرب و اعراب در مفهوم عادی خود در اشاره به قوم عرب بهتار رفته و فقاط در یا
مورد آ هم در نقل حکایتی از دورۀ انوشیروا به دیدۀ حقاارت باه جایگااه اعاراب نظار
افکنده (هما

 )73ته آ نی متأثر از منابع تاألیفی در شارق ایارا ک ملهام از شااهنامه باوده

است (ثعالبی  .)333 :1384در تاریخ بناتتی واژۀ تاژی
ی

تاژی

مورد در رخدادهای قریب به شصات ساال پایش از زماا تاألی
» (بناتتی  )423 :1348سخن به میا آمده است .وی از فر

ترتیباتی نظیر مملکت فر
فر

حضاوری تامرناگ داشاته و در

(هما  )287ملوک فر

(هما  283و  )287ب رگا فر

تتااب از «چریا
هجده مرتباه در قالاب

(هما  68 27 2و  )129پادشااه

(هما  56و  )64لشکر فار

(هماا  )284و...

استفاده ترده است ته مربوط به روایت دورههایی پیش از ایلخانی است.
مرزبند ی ای ته نویسنده از گروههای جامعۀ ایرانی ارا ه میدهد بهخوبی بیانگر گفتما
هویتی دورۀ اوست .این شناسایی برپایۀ دین و اعتقاادات انجاام گرفتاه اسات و ناه براساا
انگارههای قومی و نهادی .بناتتی (هما  )39۰در عهد نامسالمانی ایلخاناا مسالما را در
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برابر مغول قرار میدهد .این رویه حتی در زمانی ته غازا خا در شرف اسالمآوری اسات
نی ادامه مییابد .وی امرای لشکر را برحسب سنتهای فرهنگی -ماههبی گروهای تاه باه
تاسۀ زرین و آنا ته به قرآ مجید سوگند یاد میتنند ص بنادی تارده اسات (هماا
 .)453بر این اسا

او با آورد ابیاتی حماسی خیانت امیر نوروز امیر غیرایرانی مسالما

را نسبت به بایدو و پیوستنش به غازا را به «دانا[یی]» (هما جا) او نسبت میدهد.
هرچند بناتتی با رویکردی جهانی به تاریخنگاری دست میزند دینماداری خمیرمایاۀ
اندیشۀ تاریخنگاری اوست .وی سرگهشت هر قوم را باا عقایاد دینای آ هاا بیاا مایتناد
(هما  332 331 245و  )337و معتقد است« :مورخ [بایاد] تااریخ و شاعب هار طایفاه را
برحسب اعتقاد ایشا نویسد و از ترجیح و ت ییا

هار ماههبی [ ]...احتاراز نمایاد» (هماا

 .)246در اندیشۀ بناتتی پیکرۀ انگارههای هویت ایرانی از دو پاارۀ اساالمی و ایرانای قامات
راست میتند .شرح حضور غازا در ضیافت شاهانه از ی
ته «سه شبانروز به ختم قرآ و اداى وظای

سو مسلمانی را نشا مای دهاد

عبادات» مشاغول باوده اسات و از دیگار ساو

معرف شهریاری ایرانی است ته «تاجى مرصع به جواهر» بر سر دارد (هما .)467-466
بناتتی گاه غیریتسازی را نه براسا

انساب -آ گوناه تاه از ناام تتاابش پیداسات-

بلکه برپایۀ تفاوتهای فرهنگی در نو جها بینی نگرش باه تااریخ جهاانی و اخاتالف در
زبا و خط مادنظر داشاته اسات (هماا  .)322 28۰ 279 26-23هاواداری و دلبساتگی
بناتتی به ایرانیت برپایۀ برداشتی فراسرزمینی و فراقومی از خودیها و برمبنای انسا شناسای
اوست .وی احترام ویهه ای برای ب رگا دینی -ولو خلیفۀ عباسی -و مسلمانا قا ل اسات و
در قتل آنا ازسوی مغوال و یا فرنگیا آ ها را شهید خواب میتند (هماا 275 1۰7
 418 4۰7 4۰5 367و  )457و تشااتار «اهاال قلاام» (همااا  )368را ازسااوی مغااوال
برنمیتابد .گ ارشهای معنادار بناتتی در روایت ایلخانا مغول بیانگر تاالش وی در پیوناد
و ایجاد همگرایی بین مغوال با فرهنگ ایرانای -اساالمی اسات .از نظرگااه بنااتتی خاناا
مغول شهریارانی ایرانیاند ته «جمشیدوار» (هما  )478بهعنوا جمشیدِ عصر و خساروی
ثانی (هما  )468بر تخت تیانی مینشاینند (هماا  )427و باا فرهناگ ایرانای -اساالمی
می آمی ند و لقب «پادشاه اسالم» (هما  )41۰را میگیرناد .نویسانده غاازا کمسالما را در
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جایگاه انوشیروا نشانده است؛ بهگونهایته پندهای حکیمانۀ او به مالزماا (هماا -469
 )47۰پندنامههای خسرو را فرایاد میآورد.
بناتتی در روایت لشکرتشیهاای دورۀ مغاول متاأثر از انگاارههاای ذهنای خاویش باه
بازتولید خاطرات مشترک ایرانیا می پردازد و روایتی معنادار بهدست میدهد .نویسانده در
نقلک وقایع لشکرتشی ها و نبردهای مغوال بهعنوا فرمانروای ایرا متن خاود را باا ابیاات
رزمی و حماسی آرایش میدهد:
چااااو پیکااااا ببوسید انگشاات او

گاهر تارد از مااهارۀ پشاات او

گفت رحمت بر آ دست باد

دوصد آفرین بر چنا شست باد

مل

(هما )432
شاهد دیگر از آفرینش روایت معنادارک رخدادها در اثر بناتتی اینکه وی اینگوناه اشاعار
رزمی و حماسی کبرخاسته از فرهنگ پهلوانی در ادبیات ایرانی را هنگامی بهتار گرفته اسات
ته یا پای دفا از تیا ایرا زمین در میا اسات (هماا  )37۰-369و یاا ایارا در قالاب
مغوال در برابر خلیفۀ عباسی و دیگر دشمنا خارجی است:
ز گردو گردا به زیر آرمت

ز پستی به باال چو شیر آرمت

نمانم تسی زنده در تشاورت

در آتش زنم شهر و بوموبرت
(هما  416و )424

اما به هنگام نبردهای بینخاندانیک مغوال میدا اینگونه رزمآرایی نشده اسات (هماا
.)428-424
پیوند و ن دیکای تصاوف و تشایع در دورۀ ایلخاانی بخشای از هویات جامعاۀ ایرانای را

تشااکیل ماایداد .ایاان مساائله در تاااریخ بناااتتی بااا ارجبخشاای بااه ساایرۀ ا مااۀ اطهااار ( ) و
عالقهمندی به نقل سرگهشت صوفیا نمود یافته است؛ آ گونه ته قِسام ساوم تتااب را باه

بیا ک نسب رسول (ص) انبیاء ( ) خلفای راشیدین و ا مه ( ) اختصااص مایدهاد (هماا
 .)269-215بناتتی (هما

 )12۰از دیدگاه سیاسی شیعه به تااریخ نظار داشاته و روایتای از
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اعتراف معاویه به حقانیت امامعلی ( ) نقل میتند و با استناد به حادیثی از رساول (ص) از
«اعتقاد اهل شیعه» دربارۀ امامزما (عج) جانبداری میتند (هما .)116
بناااتتی در جااایجااای تتاااب (همااا  193 188 18۰ 177 173 147 122 113و
 )368به سرگهشت صوفیا عالقه نشاا داده و حکایاات و پنادهای اخالقای آ هاا را در
تقابل با حکام و فضیلت زهد و سیرت نیکوی آ ها را گوش د ترده اسات .نویسانده آنجاا
ته از متنک رسمی وقایعنگاری خود جدا شاده فرصات بیشاتری بارای بازتااب انگاارههاای
هویتی ایرانیا در انباشت گااه حافظاۀ جمعای خاود یافتاه اسات .تصویرساازی او از مراسام
سوگواری مرگ اباقاآ واگوی مرگ قهرمانا اساطیری شاهنامه نظیر سهراب و نی جلاوۀ
آیین و سنن دیرپای ایرانیا است:
بکندند مااوی و خشااودند روی

زبا شاااهگوی و روا شاااهجوی

سر سرتشا گشته پرتاه و خاک

همه دیده پرخو همه جامه چاک
(هما )436

نویسنده در دورهای دست به نگارش تاریخ میزند ته نمیتوا انتخاب زباا فارسای را
برای اثرش ناشی از دغدغۀ هویتی او برای پاسداری از زبا و ادبیات فارسی خواناد؛ اماا در
متن تتاب دلبستگی خود را به زبا فارسی نشا داده و آ را «زبا عجام» دانساته و گااهی
واژههای عربی را به فارسی برگردانده (هما  )16و یا از واژگا فارسی نظیر «فریشاتگا »
بهجای مال

حتی در ذتر سایرۀ رساول (ص) اساتفاده تارده اسات (هماا  6۰و .)78

بهتارگیری شعر و ادبیات فارسی حتی در ذتر تااریخ دیگار اقاوام ناوعی آرایاش هناری
برخاسته از سنتهای ایرانی را در اثر این ادیب -مورخ نشا میدهاد (هماا 47 43 39
 152 143 137 54و  .)478سااادگی نثاار وی (همااا مقدمااه ص )15نیا ماایتوانااد نقااد
افرادی را ته زبا را بهسبب مغلق بود نثر فارسی در ایان دوره شاخصاهای هاویتی قلماداد
نمیتنند (بیانی و دیگرا  )278 :1382تماعتبار تند.
منظومۀ فکری بناتتی ریشه در فرهنگ ایرانی دارد .سرودهای ته وی در خاتماۀ تتااب
دربارۀ دستاورد معرفتی اثر خویش آورده است بیانگر این پیوند است:
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چو بر عمر اعتمادی نیست می نوش

به دین و دانش و داد و دهش توش
(بناتتی )48۰ :1348

در ایان منظوماه چهاار رتانک دیناداری خاردورزی دادگاری و بخشاش باازگویی و
بازیابی میراث اندیشههای تمد ایرانی -اسالمی در ساحت معرفتشناسی هساتیشناسای و
انسا شناسی است.
 .۶تاریخ ایران

بناتتی تاریخ خود را با دیدی جهانی نوشته است .اما این مسئله موجاب بایتاوجهی وی باه

تاریخ ایرا نشده و دلبستگی خود را به دورههاای درخشاا تااریخ ایارا زماین باا نگرشای
برخاسته از جها بینی و فرهنگ ایرانی نشا داده است.
در اندیشۀ بناتتی تاریخ در برساخته شد و تمای هویت ایرانی با دیگر ملاتهاا و اقاوام
سهمی چشمگیر دارد .وی ایرا را با تاریخ و گاهشماری ویهۀ خود هویت میبخشد« :دیگر
تاریخ فر

است و مبدأ آ از زما جمشید بوده و بعاد از و باه هار پادشااه با رگ نسابت

ترده و به آخر به ی دجرد شهریار منسوب گشته [ ]...الى یومنا هها ششصد و نود و پنج سال
است» (هما  .)25-24جها بینی ایرانی و باورهای ایرانیاا درباارۀ آفارینش نیا مؤلفاهای
برای شناسایی پارسیا قلمداد شده است:
زعم فارسیا آ است ته ایام عالم سیصدوشصته ار سال است و گویناد آنگااه
تااه اجتمااا تواتااب بااوده اساات در اول نقوااۀ حماال تااا اول سااال طوفااا
صدوهشااتاده ار سااال شمسااى تمااام شااده بااود [ ]...طوفااا بعااد از سااال قاارا بااه
دویستوشصتوشش سال بوده است (هما .)25

هرچند بنااتتی خاود در تااریخش در پاارهای از ماوارد باه پیاروی از خواجاهرشاید در

جامعالتواریخ ناگ یر از تقاویم حیاوانیک چینای اویغاوری باهویاهه درماورد لشکرتشایهاا
برتخت نشستن و مرگ ایلخانا مغول استفاده ترده تقویم هجری را اسا

تاار قارار داده

است (هما  475 425 37۰ 369و  .)479ازنظر روش روضه اولی الباب به تاریخنگاری
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فارسی ن دی

است .نو ک فصلبندی تتاب برپایۀ نگرش تاریخنگاری ایرانی یعنی مبنا قرار

داد پادشاها و حاتماا اسات و ناه ایاامنگااری مورخاا عارب و سانتهاای اساالمی؛
چنا ته استفاده از مفهوم طبقه شاکلی صاوری یافتاه طبقاۀ اول را ذیال اسام رساول (ص)
آورده (هما  )69و یا «تااریخ خلفاا و ساالطین و ملاوک و خاواتین و اتابکاا و غیارهم»
(هما  )364را با محوریت چنگی خا نقل میتند .در روایت بنااتتی از تااریخ اسااطیری
ایرا نوعی ایرا گرایی مبتنی بر تیها شناسی ایرانی باه چشام مایخاورد .بنااتتی (هماا
 )28-27تیومرث را در جایگاه «آدم» نشانده و هوشنگ را بهزعام عجام «پیغاامبر» خواناده
است .چنین مینماید ته این رویکرد بناتتی متأثر از منابع و تواریخی است تاه در خراساا
ب رگ و فرارود از دورۀ نوزایی فرهنگ ایرانی به تاریخنگاری ایرانی راه یافته بود.
اینکه بناتتی (هما  )28-27بالفاصله پ
به «ذتر ملوک فر

1

از ذتر طبقۀ آدم و حوا قسام دوم اثارش را

و مشاهیر انبیا و حکما ته در ایام ایشا [ ]...از ابتداى عهد تیومرث تا

آخر ایام ی دجرد شهریار آخر ملوک عجم» اختصاص داده است نشا از جایگاه و اهمیت
بخش اساطیری و تاریخی ایرا باستا در اندیشۀ او دارد .بناتتی (هماا  )43-42در نقال
داستا اسکندر متأثر از منابع و روایات ایرانی بارای سارپوش گهاشاتن برخدشاهدار شاد
شکوه ایرا باستا از حملۀ اسکندر وی را پسر دارا و خودی قلمداد مایتناد و حکمرانای
سلوتیا را بر ایرا نادیده میگیرد 2.او به هنگام روایت دنیای باستا دلبستگی خاصای باه

تاریخ باستانی ایرا نشا میدهد .در ذتار تااریخ قیاصاره و در شارح نبردهاای ایرانیاا باا
رومیا درصدد ب رگنمایی پیروزیهای ملوک فر

و پردهپوشی و تمرنگ جلاوه داد

موفقیتهای رومیا برآماده اسات .لشکرتشای رومیاا شکساتهاای ایرانیاا و تصارف
شهرهای ایرا بدو ذتر ج یات و خسارات در قالب جمالت توتاه بیا میشاود (هماا
 )284-283اما پیروزی ایرانیا را با جمالت حماسی و گاه اغراقآمی به تصاویر مایآورد:
«پادشاه فر

پای بر گرد والریانو

مینهاد و بر اسب مینشست!» (هما  .)283 :در ادامه

 .1در مورد رویکرد ایرا گرایی در تاریخنگاری حوزۀ شرقی ایرا ر.ک .بلعمی تاریخنامۀ طبری ج 1صا

 1۰2 89و 47۰؛ نرشخی تاریخ بخارا ص.23

 .1درمورد رویکرد مشابه ر.ک .مجمل التواریخ و القص

ص.31

79 77

 / 70انگارههای هویت ایرانی در بینش تاریخنگارانۀ بناکتی

مینویسد« :و فر

رومه را بستدند و بردۀ بسیار بردند» (هما  .)286وی در روایت تاریخ

عرب و دورۀ خالفت اسالمی نی برای رخدادهای مرتبط با ایرا و ایرانی اهمیت ویهه قا ال
است .بناتتی (هما

 )18از ملوک پارسی حاتم در یمن یاد ترده و تحرتاات ایرانیاا در

دورۀ خالفت بنیامیه را ذتر میتند« :و نصر سیار ته والى خراسا بود ابومسلم خراسانى
را ته از ابناى ملوک فر

بود فرمود تا در خراسا او را دعوت تند» (هما .)129

 .۷میراث سیاسی مشترک

یکی از مؤلفههایی ته ایرانیا بهعنوا ملتی دارای هویت تاریخی هویت ملای خاود را در
سایۀ آ جستوجو میتردند سنت سیاسی بازمانده از حکومتهای باستانی ایرا باود .در
اوایل دورۀ میانه ته دگرگونی سیاسی و فرهنگی ایرا ماانع از تجدیاد اندیشاۀ ایرانشاهری
میشود ایرانیا با انتقال آ به قلمروی درو و ذهن خود توانستند عامل اساسی وحادت و
هویت خود را حفظ تنند (طباطبایی  .)146 :1381بنیا های بُعد سیاسیک اندیشۀ ایرانشاهری
ته مبیّن مشروعیت حکومات و رابواۀ آ باا ماردم مایشاود برپایاۀ فاره ایا دی عادالت
مردمداری خردگرایی و مشورت با عقال قرار داشت (نظاامالملا

167 61 28 :134۰

255؛ طباطبایی  93 :1375و  .)117-41در عرصۀ تاریخنگاری اندیشۀ ایرانشهری باا پیوناد
و ن دیک ای بااه دی ان و مااههب و بااا مفهااوم ی اافتن فااره ای ا دی در ظاالاهلل ظهااور مااییابااد
(مجتهدزاده 2۰ :1389؛ رستموندی .)1388
دورۀ ایلخاانی باهدلیاال دگرگاونیهاای سیاساای نظیار برچیاده شااد خالفات عباساای و
گستردگی قلمروی ایلخانا بهنوعی احیا و بازتولید شاهنشاهی ایارا باساتا باوده اسات و
دیوا ساالرا و اهل قلم ایرانی در درباار درپای تحقاق و بازیاابی عناصار و مفااهیم اندیشاۀ
ایرانشهری بودهاند .بناتتی نی بهعنوا مل

الشعرای دربار ایلخانی توجاه ویاههای باه ایان

میااراث سیاساای داشااته و درپاای بازیااابی و تبلیاار انگااارههااای شاااهآرمااانی و آمیخااتن آ بااا
سنتهای اسالمی بوده است .مدیحۀ وی در حقک غازا واگوی سنتهای ایرانای -اساالمی
نظیر فرهنگ سیاسی مههب و حافظۀ تاریخی ایرانیا است:
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شااااکار یااااا دا را تاه از تاااأیید دور آساااااما
یافت صااحت ذات پاک خسااروی صاااحبقااارا
مالاا

مالا

مالاوک هفت تشاااور آ ته هست

قامااااع اعااادای دیااااان و ماااهدی آخااااارال ما
او چو خورشااید است و دیگر پادشاااها همچو نور
همچو جسم است این جها او در جها جا جها
(هما )468
بناتتی در این ابیات ته برخاسته از ذهنیات و عینیات دورۀ اوسات گهشاته را باه حاال
پیوند میزند .تأیید الهی دینمداری و فضیلت و عدالت از مؤلفههای مهام و بایساته بارای
خسروی در سارزمین نوشایروا و اساکندر اسات .در اماراتاوری جهاانی ایلخاانی اندیشاۀ
ایرا محوری جستوجو میشود و حکام دیگر سرزمینها میبایست چراغ دولت خود را با

نور شاه شاها ایرا 1روشن نگه دارند .بناتتی از عاادات ملاوک عجام باهعناوا پشاتوانه و
الگو برای ایلخاناا یااد مایتناد« :عاادات ملاوک عجام آ باود تاه ناقصاا را پادشااهى
ندادندى و ایشا را مواوعت نکردندى» (هما  .)52وی پاسدار بنیادیترین رتان اندیشاۀ
ایرانشهری یعنی دادگری و رعیتپروری است .در ذتر یعقوب میگوید« :چو باه عادل
و داد مشاغول شاد شاوتتی عظاایم یافات» (هماا  .)217در جااایی دیگار از زباا ک اباقااآ
میآورد« :بهحقیقت بدا ته مل

عالم به ظلم و جور حاصل نتوا ترد مگر باه اساتمالت

رعایا و رعایت رعیات» (هماا  .)43۰-429بنااتتی (هماا  )389-386بارای نشاا داد
عدالتگستری ایلخانا حکایاتی از تظلمخواهی افرادی از بغداد یا هند باه درگااه مغاوال
نقل میتند تا بهنوعی جایگاه و محوریت ایرا در جها اسالم را نی نشا دهد.

نکتۀ قابلتأمل در ردیابی اندیشۀ ایرانشهری در روضه اولی الباب قرار گارفتن مؤلفاهای

برخاسته از میراث فرهنگ اجتماعی دورۀ ن دیا

مؤلا

اسات تاه «جاوانمرد»ی (هماا

 382و  )476را یکی از ویهگیهای شاه آرمانی برمیشمارد .تالش بناتتی را در پاسداری و
 .1در مورد این لقب در دورۀ باستا ر.ک .تریستینسن ایرا در زما ساسانیا ص.137
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انتقال میراث سیاسی ایرا باستا در روایتگوناه تارد سرگهشات خساروی اول (-5۰1
579م) در «حکایاات دخم اۀ انوشاایروا » ماایت اوا ردیااابی تاارد .بناااتتی مت اأثر از جریااا
اندرزنامهنویسی ته هادفش احیاا و انتقاال اندیشاۀ ایرانشاهری باه دورۀ اساالمی و آماوزش
راهورسم حکومتداری بود سرگهشات انوشایروا را در ریختای داساتانی باهعناوا یا
الگوی ایرانی از حکومتداری گنجانده است .چنین مینماید ته بناتتی اصل روایات را از

قابو نامه (عنصرالمعالی  )42 :1335گرفته باشاد .بارخالف ساایر روایاتهاای موجاود از
اندرزنامۀ انوشیروا ته گاه پندهای بوذرجمهر باه خسارو را نیا شاامل مایشاود (جوتاار

 )11۰-97 :1379حکایت «دخمۀ انوشیروا » داستا «زیارت» مأمو خلیفۀ عباسی از قبار
انوشیروا است ته به راهنمایی «پیر عجمای» -تاه دخماهباانیک انوشایروا باه میاراث باه او
رسیده و از اندرزنامه خسرو باخبر باوده اسات -صاورت مایگیارد (هماا  .)163-16۰در
روایت بناتتی آرامگاه «شاهنشاه» باهگوناهای توصای

شاده اسات تاه عظمات و شاوتت

صاحب قبر را نشا دهد و ازسوی دیگر بیاعتباری سلونت را عبرتی بارای «اولایاالبصاار»
قرار میدهد (هما

 .)162-161دستاورد مأمو از رفتن به دخمه و خواند تتیبههاای آ

گرفتن اندرزهای شاهانه در بیاعتباری دنیا برای سلوک و اخالق شاهانه و نی تاوانگر شاد
از گنجهای خسرو بود (هما  .)163این مسئله خود نشانۀ «پایم د»بخشی (عنصرالمعالی
 )42 :1335انوشیروا عادل حتی در آرامگاه بهمانند دورا مل

داریاش است .

نکتۀ نغ حکایت ایان اسات تاه مواابق پیشاگویی خسارو فاردی «نااق

» از مالزماا

مأمو انگشتری انوشیروا را پنها میتند ته خلیفه با مشورت وزرای خاود باه آ پای -
میبرد و آ دُر را به خسرو بازمیگرداند (هما  .)163باهنظار مایآیاد بنااتتی در پای آ
است ته نشا دهد خااتم خساروانی و فرماانروایی در ایارا فقاط بایساتۀ افاراد خردمناد و
خردگراست .اینگونه توجاه باه انادرزگویی درباارۀ آیاین ملا

داری حتای در حکایاات

عرفانی و سرگهشت صوفیا در تاریخنگاری بناتتی قابلردیابی است .در حکایت مالقاات
سلوا محمد غ نوی با ابوالحسن خرقانی شیخ سالوا را باه نگااه داشاتن چهاار چیا پناد
میدهد« :پرهی و نماز به جماعت و سخاوت و شافقت بار خلاق» (هماا  )225تاه ایان
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دادودهش و دلرحمی و تکریم مردم از ارتاا مهام اندیشاۀ ایرانشاهری و بقاای سالونت
است.
اندیشۀ ایرانشهری و میراث سیاسی ایرانی در نظرگاه بناتتی با پیوند دین و دولات نماود
یافته است .وی تلماات و اصاوالحات معماول در فرهناگ سیاسای ایارا مانناد شاهنشااه
پادشاه شهزادگا (هما  53 2و  )392خسارو (هماا  465 466 462و  )472پادشااه
هفت تشور (هما  )41۰مل

الملاوک هفات تشاور(هما  41۰و  )468و ...را گااه باا

ترتیب اسالمی نظیر شاهنشاهاالعظم (هما  )2و شاهنشاه اسالم (هما  467و  )476بارای
ایلخانا مغول به تار برده است .بناتتی ابوسعید را در جایگاه سلوا اسالم قارار داده اسات
ته «وارث سریر سلوانى و تاج و نگین جها باانى [ ]...باه عاو تأییاد الهاى» (هماا )478
است .پیوند میراث سیاسی ایرانی و سنتهای اسالمی برگرفته از اندیشۀ سیاسی تشایع مبتنای
بر مشروعیت حکومت الهی از طریق ن
مؤل

و درهامتنیادگی دیان و دولات در ایان سارودۀ

نمایا شده است:
ای فاالا

قدر ماالاا

ساایرت ماحقق شااد ته تو

هسااااتی از قااول پاایمبر خساااروی صااااحبزما
ماااهدی آخاااار زمااانی بر تفت شاااها گاااواست
تااا عااالی شااایر خاااادا داری نصایب باایترا
معج و الهام و دولت چو ز ی

اصلاند و هسات

شاااااه را تا عااماار باقای دیاان و دولاات تاااوأما
(هما )466
 .۸عنصر سرزمین

یکی دیگر از مؤلفههای هویت ایرانی ته در تنار سایر عناصر ذهنیک برساازندۀ هویات ملای
مورد توجه بناتتی قرار گرفته است جغرافیای سیاسی و سارزمین ایارا باهعناوا یکای از
عناصر عینی هویت ایرانی است .با سقوط خالفت عباسی ایرا مجال مناسبی برای بازیاابی
حدود و ثغور باستانی خود و بازپرداخت مفهوم ایرانشهر در دورۀ ایلخانی بهدست آورد .در
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این دوره بار دیگر نام بومی ایرا ( )Frye, 1993: 143در قالب ایارا و ایارا زماین بارای
جغرافیای سرزمینی تشاور در مناابع دورۀ ایلخاناا بازتولیاد و احیاا مایشاود (رشایدالدین
فضلاهلل 1358ق 64 25 :و 16۰؛ تراوولسکی .)3-1 :1378
بناتتی نی در اثر خود درصدد بازیابی مفهوم ایرانشهر جغرافیا و مرزهای ایرا است .از
دیدگاه بناتتی زمین از هفت اقلیم تشکیل شده است ته ایرا در «وسط معمورۀ عالم» قارار

دارد (هما  .)318-316چنین مینماید ته ایان تقسایمبنادی برگرفتاه از هفات باوم اوساتا
( )24 :1385و هفت تشاور در دیگار مناابع پهلاوی اسات (بندهشان 7۰ :1369؛ مالیاری
 )38/2 :1379و از این طریق به آثارجغرافیدانا مسلما راه یافته است.

نویسنده در چند جا با عبارت گهشتن از آب آمویاه (جیحاو ) (بنااتتی  367 :1348و
 )383بهعنوا مرز اساطیری و تاریخی ایرا و نی «از جیحو آمویه تا اقصاى باالد مصار»
(هما  414و  )435گسترۀ جغرافیای تاریخی و قلمروی سیاسی ایارا را تاه دگربااره در
دورۀ ایلخانا احیا شده است ترسیم میتند .نام ایرا در ترتیبها و مفااهیمی نظیار ایارا
(هما  )3ایرا زمین (هماا  413 44و  )415ممالا

ایارا (هماا  216 45و )471

والیات ایرا (هما  )57دیار ایارا (هماا  )32۰ایرانشاهر (هماا  6۰و  )316تشاور
ایرا (هما  )414و ممال

ایرا زمین (هما  )293بهتار گرفته شده اسات .اطاالق ایان

اسامی ازسوی بناتتی گاهی نیتمند و معنادار بوده است؛ چنا ته مفهوم ایرا زمین را غالباا
در مواقعی بهتار میبرد ته مرادش تمامی ممال
غیر باشد .بنابراین بارای توصای

ایرا در برابر ی

هجاوم خاارجی و یاا

حملاۀ اساکندر (هماا  )44چنگی خاا (هماا )2۰9

هالتو (هماا  )243و دیگار ماوارد (هماا  299و  )35۰از ترتیاب ایارا زماین اساتفاده
میتند .همچنین ترتیب «ممال

ایارا زماین» (هماا  293و  )471فقاط در رخادادهای

مربوط به ایرا دورۀ غازا بهتاار گرفتاه شاده اسات تاه نمااد و نشاانهای از عینیات یاافتن
شاهنشاهی جهانی ایرا تحت حکومت ایلخانی مسلما است .سیورۀ دینمداری بار اندیشاۀ
بناتتی در ذتار ناواحی و منااطق ایارا نیا دیاده مایشاود .وی خراساا را «خواۀ ایماا »
ماایخوانااد (همااا  )197و از «اوجااا » تااه این ا

بااهعنااوا پایتخاات ایلخااانی جانشااینی
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دارالخالفۀ بغداد را نی به یدک میتشید بهعناوا «شاهر اساالم» (هماا  463و  )466یااد
میتند.
 .۹نتیجه

با واتاوی متو هر دوره میتوا سوای خوانشهای جدید نظری دربارۀ هویتهاا باه سایر

تکوین هویت تاریخی هر جامعهای پی برد .تاریخنگاری بنااتتی در روضاه اولای البااب در

بستر سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ایرانای در دورۀ ایلخاناا انجاام گرفتاه اسات .ایان

مسئله خود بازتابدهنده ذهنیت و عینیت آ برش تاریخی از حیات جامعه ایرانی و واگوی
گفتما هویتی عهد مسلمانی ایلخانا است .نویسنده روایتگر الیهای از حلقاۀ دوم هاویتی
ایرا در اواخر عهد ایلخانی است ته عالوهبر فروتش ترد ستی ههای قومی میا ترک و
(تاجی

تاژی

) گرایش ایلخانا به تشیع و همسا انگاری جامعاۀ ایرانای را باا خمیرمایاۀ

دینک ملهم از اندیشههای شیعی به تانو مرت ی گفتما هاویتی در اندیشاۀ بنااتتی تبادیل
ترده است.
بناتتی با بهرهگیری پارهای از قالابهاای رایاج در سانت تااریخنگااری دورۀ میاناه باا
روایتگونه ترد سرگهشت برخی شخصیتهای تاریخی نظیر انوشیروا بازتفسیر نمادها
و عناصر هویتبخش ایرانی و زناده تارد قهرماناا ملای -ماههبی روایتای معناادار را از
انگاره های هویتی ایرانی بهدست میدهد .مؤل

با ی

جریا مساتمر و پیوساتۀ ذهنای و باا

پیوند داد گهشته و حال به بازیابی عناصر ذهنای و عینای هویاتبخاش ایرانای در حافظاۀ
جمعی ایرانیا پرداخته است .خاستگاه خانوادگی بناتتی بهعناوا خاانوادهای داناشپیشاه
ادیب و شاعر بود مؤل

و نیا پیشاینۀ ناواحی شارقی در پاساداری از هویات ایرانای در

توجه بناتتی به انگارههای هویتی سهم داشته است.
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 تصاحیح هیاوبرت.) سایرالملوک (سیاساتناماه.)134۰( حسنبنا علا ی

 نظامالمل
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