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  چكيده
گـر تشـابه    تفاوت بين خود و ديگري و از سوي ديگر بيان ةهويت از سويي نمايند

ـ بسـتگي   تشابهي كه احسـاس انسـجام و هـم   . بين افراد يك گروه است  ينرا در ب
. دشو تاريخ مي يطن در كند و باعث پايداري آنا آن نهاد يا گروه تقويت مي اعضاي

تـرين عوامـل    هويـت ايرانـي از اصـلي   نشـيب ايـران،   تاريخ پر فـراز و   سراسر در
ــت     ــوده اس ــامن بقــاي آن ب ــدگاري و ض ــر پــژوهش در. مان بــا روش  حاض

 ،جهانگشـاي جـويني   تـاريخ  تحليلي عناصر فرهنگ و هويت ايراني در  ـ  توصيفي
گر هويت ايراني، كاويده شـده   يكي از متون شاخص به لحاظ داشتن عناصر نمايان

و  ،»مداري  دين«، »شاهنامهثيرپذيري از تأ«كه  دهد هاي پژوهش نشان مي يافته. است
هاي هويت  ترين مؤلفه مهم» فرهنگي و كسب استقالل و آزادي ةغلبتالش در راه «

  .حتواي اين اثر انعكاس يافته استايراني است كه در ساختار و م
تـاريخ   ،، هويـت ايرانـي، عطاملـك جـويني    ينيجو يجهانگشا تاريخ :ها واژهكليد
  .مغول

  
  مقدمه. 1

در بـين   مبحث هويت يكي از مباحثي اسـت كـه امـروزه بـه صـورت اصـطالحي علمـي       
. ه و مورد توجه خاص قرار گرفته اسـت شدمطرح گران و دانشمندان علوم انساني  پژوهش
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 يعلم ياصطالح شكل يول بود،   هرچند در روزگاران كهن هم تقريباً همين مقوله مورد نظر
  .شد تري از آن مي هاي متفاوت و برداشت نداشت

اي است كه با آگاهي بشر و گسترش دانش وي ارتباطي  هويت يكي از مباحث پيچيده ةمقول
گـويي بـه    خود، به منظور پاسخ ‘كيستي جمعي’تنگاتنگ دارد و در واقع خودآگاهي افراد از 

 ةوقتي كـه افـراد يـك جامعـه بداننـد كـه پيشـين       . زمان است يشده در ط مطرحهاي  پرسش
نـد؟  ا شـان كـدام   هاي فرهنگي و ديني مشخصه شان كجاست؟ چيست؟ سرزمين شان تاريخي

برند و چه سهمي در توسعه و تكامل تمدن جهاني دارند، به  سر مي بهاكنون در چه وضعيتي 
  .)77: 1382 زاده، حسن(افراد جامعه است شناسنامة هويت . يابند هويت جمعي دست مي

قائـل   ارزشهويت به اين اشتراك در بين خود پي ببرنـد و بـراي آن    زماني كه افراد هم
در ميـان  بـودن   يكـي  و» ما بودن«شود و در واقع احساس  ميتر  بيش ها بستگي آن شوند، هم

  :گويد كه جالل ستاري مي چنان .دشو تقويت مي انآن
 و تـار  يك ملت را همچون ةمتشكلهويتي معلوم، عامل پيوند آحاد يك ملت است و اقوام 

دمي افراد يـك ملـت و بنـابراين     نفسي و هم دلي و هم استوار هم ةتند و رشت پود به هم مي
  .)96: 1380ستاري، (گي است پارچ يكث و باني باع
هـاي گونـاگون علـوم     طور كلي انديشـمندان شـاخه   گران و به نظران و پژوهش صاحب

هويـت   ةدهنـد  تشـكيل عناصـر   ةشان دربار علمي ةبا توجه به تخصص خود و شاخ   انساني
جـا بـه بررسـي     در اين. ترند اند كه بعضي كلي و بعضي جزئي نظريات و تعاريفي ارائه كرده

  .آن پرداخته شده است ةدهند تشكيلمفهوم هويت جمعي و عناصر 
به نظـر  . دانند سازي مي ترين منابع هويت و فرهنگ را از اصلي ،انديشمندان مكان، فضا، زمان

گونه هويت فردي و اجتماعي نيازمند تداوم فردي و اجتماعي است و چنين تداومي  آنان هر
معنادار وجود داشته باشد كه از نظر فردي خـاطره  گذشتة كه يك  شود مگر اين احساس نمي

سازي است و بحران  ترين منبع هويت ترين و غني فرهنگ مهم. و از نظر جمعي تاريخ است
   .)36: 1383 عليخاني،(خوش تغيير واقع شوند  منابع دستشود كه اين  وقتي واقع مي

  :گويد هويت مي ةدربار هويت ملي و هويت فرهنگيجالل ستاري در 
معناي سياسي و ايدئولوژيك داشـته و  تر  بيش پندارم كه اين اصطالح در آغاز من چنين مي

نخسـت بـه    ةكرده و در وهل ئولوژيك پرواز ميذهن و فكر واضع آن در حال و هوايي ايد
ولي البته واژه ممكن است بـر معنـايي فرهنگـي     ،سياست و ايدئولوژي اشتغال داشته است

منتهي گاهي و شايد هـم  . اند و نيستند نبودهالجمع  همانع داللت كند و اين دو معني ضرورتاً
  .)109: 1380ستاري، (فرهنگي آن چربيده است  غالباً بار سياسي اصطالح بر بار
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شـكل فرهنگـي   تـر   بـيش  رسد كه در متن جهانگشا و در اين دوره اين مفهوم مينظر  به
و دوام مانـدن   زنـده داشته است و اگر هم چنين نبوده است، عناصر فرهنگي هويت باعـث  

  .اند هويت سياسي و ايدئولوژيك شده
 

  تحقيق  ةپيشين. 2
كـه   اسـت  شـده هاي آن كتب و مقاالت فراواني نوشته كردها و كار ويژگيهويت و  ةدربار

ايـن   ةبه منابعي توجه شده كه به حيطـ فقط جا  ها ضروري نيست و در اين آن ةاشاره به هم
ها به هويت و نقش آن در متون مختلف  در ادامه مقاالتي كه در آن. تر است پژوهش نزديك

  .گرفته است قرار توجه مورد، هاي هويتي ايرانيان در تاريخ ايران پرداخته شده و ويژگي
جويني و شخصيت و جايگاهش و همچنين كنش  تي هم هست كه مستقيماً به خودمقاال

عناصر همة ها به  كدام از آن اما در هيچ ،است  پرداختههويت ايراني كردن  برجستهاو در روند 
گذاشـتن   نمـايش هاي بياني و زباني عطاملك جويني براي به  هويتيِ بارز با تأكيد بر تكنيك

هاي خود صـرفاً    ضمناً اين مقاالت هم در بررسي. هويتي توجه نشده استهاي   اين ويژگي
نقـش ابيـات   « :دو مقاله در اين زمينـه نوشـته شـده اسـت     .نيست جهانگشا خيتارمتكي به 
هـاي    در باالبردن ظرفيـت  شاهنامهنقش ابيات كه در آن » در انسجام متني جهانگشا شاهنامه

ـ ؛ بررسي شـده اسـت   جهانگشا خيتاربخشيدن به  قوامادبي و زينت و  هويـت  «ديگـر    ة مقال
بـه تشـريح شخصـيت و عقايـد و     تر  بيش كه است »نگاري بيهقي و جويني  ايراني در تاريخ

. پرداختـه اسـت   يهقـ يب خيتارو  جهانگشا خيتارميزان بروز عناصر هويتي ايراني در مقايسة 
هويتي و نيز چگونگي بـروز   هاي اصلي  لفهؤم ةبه متن جهانگشا نيست و همآن اصلي تكية 
  .ها با استفاده از زبان و بيان هنرمندانه و زيركانه و مفصل كاويده نشده است آن

  
  جهانگشا خيتارعطاملك جويني و . 3

مندي  عطاملك جويني يكي از افراد بزرگي است كه در تاريخ ايران به لحاظ خدمات ارزش
 خيتار. شده همواره درخور تقدير استزمين  ايرانكه منجر به حفظ هويت ايراني و فرهنگ 

مغوالن نوشته شده، بهترين سند گوياي اين سـخن اسـت؛ در    ةي او كه به خواستجهانگشا
بسياري    ند،شدايران تحت حمالت مغوالن نابود و مردمان آن قتل عام  شهرهاي كه انيدور
 ،كه فرهنگدر چنين وضعيتي مسلم است . كشته شده يا جالي وطن كردند انفكر روشناز 
  .شد  ميزوال  خوش دست ،ندبودم و باسواد عال ةكنندگان آن طبق  ندگان و معرفيدار نگهكه 
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او با نفوذ در  ؛را براي آن انتخاب كردحل  راهله بهترين ئعطاملك جويني با درك اين مس
مناصب حساس و تأثيرگذار حكومتي و همچنين شناخت  دستگاه حكومتي مغوالن و احراز

گر به حفـظ و   ن سعي در هدايت اين سيل ويرانآناهاي فكري و شخصيتي   دقيق از ويژگي
  .ايرانيان آشنا كنددوستي  فرهنگرا با خوي  انو توانست آن سازندگي و آباداني داشت

هاي خاص زبـاني و ادبـي و     و استفاده از ترفندجهانگشا  خيتار با نوشتن ،اين عالوه بر
مغوالن  ةاز سويي خواست مند توانست كردن عناصر هويتي ايراني در اين تاريخ ارزش  نمايان

بياني زيركانه و با اسـتفاده   با لحن و د و از سوي ديگركنرا براي نوشتن تاريخ آنان برآورده 
ـ   شاهنامههاي روايتي   از ويژگي تـاب و تشـبيه قهرمانـان    الي ك هو گنجاندن ابيـات آن در الب

اي آن به سالطين خوارزمشاهي و توصيف و تمجيـد از آنـان در هنگـام      حماسي و اسطوره
و  ،، خيزش غرور ايرانيتر بستگي بيش ه نوعي باعث ايجاد همب ،رويارويي و نبرد با مغوالن

دين،  ةنمايند ،عباسي ةاين در زماني است كه خليف. دشوبه مبارزه  اندعوت به برانگيختن آن
و ديـن   نـد بودو يكي از عناصر مهم هويتي ايرانياني كه همواره خداپرسـت   بود كشته شده

  .گرفته بودداشت، در معرض ضعف و زوال قرار   را متحد و در كنار هم نگه مي ها آن
 .ديد ميدر دربارها حاضر بود و حوادث را از نزديك  ؛عطاملك منصب حكومتي داشت

تـري از علـل و چنـد و چـون       طبعـاً تحليـل درسـت    و ها باخبر بود  اجرااز ريز و درشت م
 يالشـعرا  ملـك كه  چنان. شود ميديده  جهانگشا خيتاروضوح در  بهاين امر . حوادث داشت

  :گويد  بهار مي
 چند بسيار مختصر هر(خلدون جاي به جاي   ابن ةمقدمة مقدمه و حشو آن كتاب به شيو در

در علل حقيقي شكسـت خوارزميـان و    را اصول صحيح اجتماعيمسائل فلسفي و ) است  
و    تاتار و علل واقعي ديگر در پيشرفت كـار چنگيـز    ة انقراض مدنيت ايرانيان در برابر حادث

  .)968 :1376بهار، (است ت كه در نوع خود منحصر به فرد اتباع خونريز او آورده اس

بينـد و    عوامل بحران را بهتر از همـه مـي  گونه با شرايط آشناست و علل و  كسي كه اين
  .هاي مقابله و ايستادگي در برابر آن آگاه است بهتر از ديگران نيز از راهشناسد،   مي

  
  هويت ايراني. 4

اگرچـه بـه ايـن معنـا در زبـان      . در اين نوشته منظور از هويت، هويت ملـي ايرانـي اسـت   
الي گفتار و  هاما در ذهن آنان و از الب است، رفته  كار نمي  طور مستقيم بهه معموالً ب   گذشتگان
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بـاره    در ايـن  گونـاگون گـران   در بين نويسندگان و پژوهش. شود  مي شخصمآثارشان كامالً 
  :گويد  معيني علمداري مي. اختالف است

شده و مصنوعي اسـت كـه از    ساختهارچوبي هبلكه چ ،هويت ملي امري صرفاً طبيعي نيست
جمعي درآمده خاطرة گاه به صورت  كند، آن  تداوم پيدا مي ‘روايت’ ةواسطه طريق تاريخ و ب

هـا، زبـان، تـاريخ، مـذهب، نهادهـاي سياسـي         واقـع سـنت    در. گردد  و بعد از آن تثبيت مي
اين رويكرد  در. بخشند  اسطوره بدان معنا ميويژه  بهو  ،اقتصادي، عوامل محيطي و جغرافيايي

هاي جديد   بايست هويت  بلكه مي ،عصر جديد هستند  ة ها زاييد توان گفت كه ملت ديگر نمي
ايـن بازسـازي همـواره از طريـق     . تر دانسـت   هاي سرزمين قديم  را حاصل بازسازي هويت

  .)7 :1383معيني علمداري، ( خاطرات جمعي مردم صورت گرفته استها و نمادها و   اسطوره

اين  ،همين كه در دوران مختلف تاريخ ايرانبودن اين هويت بايد گفت كه  ايراني دربارة
جغرافيايي آن به نام ايـران    ة چند با كم و بيش تغييراتي در محدود كشور و اين سرزمين هر

بـودن يـك    ايرانـي   ة كـه انگـار  دهد  ميشده و در متون مختلف ثبت است، نشان   شناخته مي
ر دوران مختلـف  هـايش ممكـن اسـت د    ثابت كه شاخ و بـرگ  يشةرهويت است در يك 

  .خوش تغيير شوند دست
يك فرهنـگ  تر  بيش .ي اين سرزمين و حوادث تاريخي استوضع جغرافياي  ة ايرانيت زاييد

 رونـد   آيند و مـي   افشارد تا بماند حوادث مي  اين فرهنگ است كه پاي مي. است تا يك نژاد
  .)52: 1386اسالمي ندوشن، (

اقوام غير ايراني بوده و يا در هر  ةتحت سلطهاي طوالني كه اين سرزمين   حتي در زمان
مسلماً . اند دانسته  پاره از آن حكومتي بر سر كار بوده است، ايرانيان خود را متعلق به ايران مي

اين احساس تعلق فراتر از تعلـق جغرافيـايي بـوده اسـت و بايـد شـواهد آن را در مظـاهر        
: 1384، خـالقي مطلـق  (جسـت  زمـين   ايرانفرهنگي  ةمجموعدر  فرهنگي مشترك يا مشابه

ساكنان سرزمين ايران در بين در بررسي هويت ايراني در اين دوره نژاد رنگي ندارد و  .)51
  .هستند   ترك يا عرب هم

انـد    ها كه بر اين كشور حكومت كرده  ول، سلجوقيان و مغكنيم  ما در ايران از نژاد بحث نمي
اند   شده  اند، ايراني محسوب مي  ولي چون پاسدار و حافظ اين سرزمين بوده ،اند  ايراني نبوده

  .)25 :1387محصل،   راشد( د اهميت نداشته استو نژا

 از يمختلفـ  آثـار  در اسـالم  از بعـد  دوران در ران،يـ به اسم ا نيسرزم نيا اطالق بارةدر
است و مردم خود را متعلق به سـرزمين   شده ادي رانيا عنوان با آن از شاعران و سندگانينو
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 الممالكو  مسالك، يبلعم خيتار، يابومنصور ةشاهنام ةمقدم: آثاري مثل .اند  دانسته    ايران مي
ـ  .فرخي، نظـامي، فردوسـي، انـوري   : اشعار شاعراني چوندر  و ،يصطخرا جـالل   ةدر مقال

  .باره بحث شده است خالقي مطلق به تفصيل در اين
خليفه در جـواب او   ،كند گير دستو خليفه را  به بغداد حمله خواستزماني كه هالكو 

  :كردو در آن از نام ايران ياد  نوشت اي نامه
داند كه از خاور تا باختر، از شاه تا گدا، از پير تا جوان كه خداپرسـت و   همانا شاهزاده نمي

و چون اشارت كنم تـا پراكنـدگان جمـع    . اند و سپاه من  دارند، تمامت بنده اين دوگانه  دين
الـدين    رشـيد ( يران رو به سوي كشور تـوران آورم تري كشور ايران بسازم و از ا شوند بيش

  .)320: 1376اهللا به نقل از بياني،  لفض

تـرين و بـاالترين    ، يكـي از حسـاس  از فتح بغداد حكومت بغداد و عراق پسسال  يك
واگـذار   عطاملك جوينيبه  آورد،دست  بهتوانست  مي كه يك ايراني در آن دورانهايي  مقام

  .دششد؛ او از اين فرصت استفاده كرد و منشأ و مصدر آباداني در آن منطقه 
هـا از تحـت    حاكميت عالءالدين بر بغداد فرصت مناسبي را پيش آورد تا بغـداد كـه سـال   

عالءالدين عطاملـك در  حاكميت ايران درآمده بود، دوباره تحت حاكميت آنان قرار بگيرد، 
خـان و يـا سـاير ديگـر خانـان        طي دوران حكمراني خويش بر بغداد چه در دوران هالكو

مغول، تالش خود را براي حفظ هويت ايراني در بغداد قرار داد تا از طي ايـن طريـق ايـن    
  .)114 :1387و گلستاني،  رفيعي( شهر قديمي ايراني را به فرهنگ پيشين خود بازگرداند

اوست كـه بـا    تاريخ جهانگشاي  او به حفظ هويت ايراني   ة دوستي و عالق  د اين فرهنگشاه
  .توان وجود اين روح ايراني را كامالً احساس كرد  الي مطالب آن مي هتوجه و تدقيق در الب

عنوان يك ايراني مسلمان، تمام سعي و تالش خود را جهـت     عالءالدين عطاملك جويني به
فرهنـگ ايرانـي در سراسـر دوران    دوبارة و تجديد  ،داشتن اسالم نگهن، زنده آباداني و عمرا

  .)116: همان(برد كار  بهگشت،   نياكان خويش اداره مي  ة حكومت خود در شهري كه به وسيل
  

  جويني تاريخ جهانگشايعناصر هويت ايراني در . 5
  مداري دين 1.5

و  نـد پيوسـاز بـوده و باعـث      تاريخ براي بشر هويت يكه در ط يلترين عوام  يكي از اصلي
هاي  مذهبي و سنتع يشراو ها  نييآ. مداري است  انسجام و دوام و بقاي او شده دين و دين

  .شود  ميبستگي و اتحاد و نزديكي آحاد مختلف جامعه  موجود در آن باعث هم
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اعتقـاد بـه مناسـك و     و ،داشتن دين و تعاليم مذهبي مشترك، پايـداري و وفـاداري بـه آن   
مذهب عالوه بـر  . دهي هويت ملي بسيار مهم است  هاي مذهبي فراگير در روند شكل  نييآ

و نشاط  ،گرمي، سرگرمي آيد موجب دل  ميحساب  بهكه عامل مهمي در تعامل اجتماعي  اين
شناختي با  كه در بسياري از مواقع مذهب در مفهوم جامعه ضمن آن. و اشتياق عمومي است

و ميـراث   ،تأكيد بر بعد عيني و خارجي آن با ساير مضامين ملي از جملـه دولـت، تـاريخ   
    .)349 -  348 :1383عليخاني، (   فرهنگي آميخته است

 ،سازي  عنصري مركزي در هويت مثابة  تاريخ پر فراز و نشيب ايران نقش دين به يدر ط
در دوران قبل از اسالم مشاهده  آشكار آن  ة نمون. مشهود بوده است يملخصوص هويت     به
مورد نظر بوده و آن هويت را هم تر  بيش بعد از اسالم اگرچه هويت امت ةدر دور .شود  مي

گونه كه ياد شد، در ذهـن و فكـر و     اما وجود هويت ملي ايراني همان ،ساخته است  دين مي
احسـاس     مالًجمعي مردمان ايراني چه به صورت آشكار و چه به صورت پنهان كـا  ةخاطر
 از يكـي شـود و    در تفكر ايراني همراهي ديـن و دولـت همـواره ديـده مـي     . شده است  مي
 يپـرور   عـدل  و يدار نيـ د رانيـ ا مـردم  انيم در حاكمان و شاهان رشيپذ ياصل يارهايمع

  .است بوده شاهان
 ايرانـي، الگـوي شـهرياري     ة و سياسـي انديشـ   ،با وجود ابعاد و وجوه اعتقـادي، اخالقـي  

ي فرهـ ترازي دين و شاهي، مبناي الهـي شـاهي،    ايراني است كه هم  ة انديش  ة ترين مولف  مهم
سياسـي  هاي نظام   ها و ويژگي  ترين مشخصه  مداري مهم  و ايران ،داري  شاه، دادگري، رعيت

  .)29 :1388الهياري، (شوند   آرماني در قلمرو ايران پنداشته مي  هاي شاه  ايراني و كاركرد

شود   ستوده مي ،خصوص سالطين خوارزمشاهي   به ،هرجا عملي از شاهان جهانگشادر 
مسير حفـظ ديـن و    شان در  و قرارگرفتن انآنبودن  ديني ،عمالآن ا ايشستاز عوامل اصلي 
مشهود است كه كساني در تر  بيش در جاهايي اين تعصب ديني عطاملك. هويت ديني است

در  ،مـثالً . خواهند به دين آسـيب برسـانند    گيرند كه مي  ر ميبرابر سالطين خوارزمشاهي قرا
  :قيام كوچلك

پرسـتي انتقـال     چون كوچلك كاشغر و ختن مستخلص كرد و از شرع عيسوي به شعار بت
و  هر حنفي با كيش نجس گبركي گراينـد اهالي آن را تكليف كرد كه از كيش مط ،كرده بود

به متابعـت     ميرح سلطانگرايند و از مطاوعت انوار هدي به وحشت كفر و تيرگي ة اشعاز 
  .)29: 1388جويني، ( گرايند ميرج طانيش

كارهايش همواره در كتـاب خـود تمجيـد و     سببكه عطاملك سلطان محمد را به  با آن
يفـه را  كشـي و خل   خواهد به بغداد لشـكر   اما در زماني كه سلطان محمد مي ،كند  ستايش مي
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شـود و اصـالً يكـي از عوامـل نـابودي دولـت و        ، برخورد عطاملك عوض مـي دكنبركنار 
  :داند  سلطنت و خاندان خوارزمشاهي را همين قصد مي

مـرادي    چون بخت بر باد شد و نكباي نكبت آتش اقبال بكشت آب كـامراني بـه خـاك نـا    
 و از منزل صواب اغتراب جستد كرهدي اجتناب   ة آرا و تدبير از جاد  ة ادل مكدر گشت و

قصـد عزيمـت   ...  و يكي از اوايل عالمات و مقدمات حادثات آن بود كه در شـهور سـنه  
  .)69 :همان(كرد  هداراالسالم الزالت معمور

ديـن    ة معجـز «: گويـد   سـلطان محمـد مـي    دربارةهمين موضوع  سببه و در جايي ديگر ب
  ).همان(» محمدي دست او برتافت

 ةشـاهنام ترين منابعي كه عطاملك در نوشتن تاريخ خود از آن متأثر است   يكي از اصلي
  .فردوسي است  

طوري كه شهرياري    داري و شهرياري سخن گفته شده است، به  از تركيب دين شاهنامهدر 
بختي  مندند و از اين روست كه به نيك  زيرا شهرياران از موهبت فر بهره ،مبناي ايزدي دارد

  .)130 -  129 :1377كاتوزيان، ( رسند  مي

سـلطان محمـد و     ة توان در توصيفاتي كـه عطاملـك دربـار     شكار آن را ميآ   نمود كامالً
نـد و هـم   ا ، هـم شـاه ايـران   انـد  تـرك كه  آنان با وجود آن. آورد مشاهده كرد  الدين مي  جالل
  .دين اسالم  ة نددار نگه

اسالمي گرفته بودند،  ،حاكم شده و فرهنگ ايرانيها در ايران  جويني اقوام ترك را كه سال
اي و حماسي سـعي دارد تبـاين قـومي آن دو را از      ايراني تلقي كرده، و با نمادهاي اسطوره

حكام ترك آنان را به بودن  مسلمانچون . تمسك جسته است بين ببرد و در اين امر به دين
پايه و   رسد كه برداشت جويني هم بي  مينظر  به ،دارااليمان وارد ساخته و خودي كرده است

زيرا اسالم، خوارزمشاهيان و سربازان ترك را از ميراث توراني جدا كرده و به  ،منطق نيست
 ام مهـاجم تـوراني مطـرح سـاخته اسـت     عنوان پاسدار مرزهاي اسالم و ايران در مقابل اقو

  .)97 :1382، زاده  حسن(

گويـد    كه عطاملك مي زيرا مغوالن چنان ،ندك  مغوالن نيز صدق مي ةدربارهمين موضوع 
از . دادند  گيري نشان نمي  در مورد اديان ديگر نيز سخت چندان به مذهب گرايش نداشتند و

نظر منفي نسـبت   و اند حاكمكه مغوالن بر اقليم ايران و سرزمين اسالم    نظر عطاملك همين
آن مسلمانان بتوانند از   ة مده تا در سايوجود آ بهآنان  انو امنيتي نسبي در دوربه اسالم ندارند 
هـا   خوبي است كه از نظر هويتي غير بـودن آن   ة ماي دستترويجش كنند،  دين خود دفاع و
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 .كنـد  مـي فرهنگي اسالم و ايران معرفـي   ةحوزآنان را شاهان و حاكمان ي و .رنگ شود مك
گونـه خاتمـه    سخن را ايـن  ،كند ميتمجيد ايجاد آرامش و عدل  سببه ب را قاآن وقتي ،مثالً
يـن حنفـي   حق تعالي عراص عالم را به بقاي ذات پادشاه عادل و رونق اسالم و د« :دهد مي

ضـد   همچنـين عطاملـك سـربازان مغـول را كـه بـر       .)80: 1388جويني، ( »آراسته گرداند
 .دانـد   ايـزدي مـي   ةفرّو خان مغول را داراي » شمشيرزنان احمدي«ند يدجنگ  اسماعيليان مي

وي بـا  « ؛گيـرد   شد اين نوع نگرش از تفكر ايرانـي او مايـه مـي   طور كه قبالً هم گفته   همان
كه از جانب خداوند  اند  د  مي ‘يزدان  ة برگرفته و برداشت’شهري شاه را   ايران  ة اقتباس از انديش

  ).85: 1379 ،زاده حسن( »شود  به وي الهام و كراماتي صادر مي
بايـد   ،بـه عبـارت ديگـر   . بودارزش قائل  بيش از مغوالن خوارزمشاهيانعطاملك براي 

با توجه بـه     كه بود، به اين دليل ختپردا  ميجايي كه او به تمجيد از حاكمان مغول  گفت آن
 سـت دان  ميها را در حفظ امنيت، عاملي براي حفظ دين  شان، وجود و اقتدار آن  تسامح ديني

شديد فرهنگي، مغوالن همواره ويژگي  ةفاصلوگرنه با توجه به ناخودآگاه ذهن عطاملك و 
  .شتنددابودن خود را غير

  
  شاهنامهيري از ثيرپذو تأ ينيجو يجهانگشا خيتارافت بينامتني ب 2.5

ترين منابعي است كه عناصر هويتي ايراني  حكيم ابوالقاسم فردوسي يكي از برجسته ةشاهنام
و ضـامن حفـظ و مانـدگاري آن در ذهـن و زبـان       بيان كرده استاي  شكل هنرمندانهرا به 

  .است بودهساليان دراز  يط زمين ايرانمردمان 
 ةترين اثر منظـوم حماسـي اسـت كـه در گسـتر       مايه ترين و گران فردوسي بزرگ ةشاهنام

در فراينـد تكـوين هويـت و تـداوم و اسـتقرار تـاريخي آن       ويـژه   بهسياسي ايران انديشة 
زيبـاترين اثـر حماسـي اسـت كـه توانسـته        شـاهنامه از سوي ديگـر  . جايگاه ممتازي دارد

در دسـتگاه فكـري فردوسـي    . دكنـ موجبات خلـوص و تطهيـر هويـت ايرانـي را فـراهم      
شـمار   بهوحدت سرزميني و هويت ايرانيان اولية ميان ايراني و انيراني مبناي  ‘سازي غيريت’

  .)46 -  45 :1383معيني علمداري، ( آيد مي

هـاي حماسـي و    وجـود ويژگـي   بر روح و ذهن ايراني شاهنامهگذاري   ترين عامل تأثير مهم
حماسه «. كار داريم  و  اي سر  در حماسه با قهرمانان حماسي و اسطوره. اي در آن است  اسطوره
مـز و  اعمال قهرماني در ظرف سبكي فخيم است و ساختاري نمادين و پـر ر  ةاديبانروايت 

اسطوره نيـز بيـان    .)70: 1386قبادي، ( »اند  اي در آن تنيده شده  هاي اسطورهراز دارد و باور
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هاي ذهني مردمان يك قوم و سرزمين است كـه در    مايه ترين درون  ترين افكار و اصلي  عميق
ة دهنـد  اي كه انعكاس  قهرمانان حماسي  ة اسه و تجلي آن در چهرروند خود در تبديل به حم

تـرين    درونـي  هسـتند هـا    هـا و شـادي    غـم  و هـا،   پيـروزي هـا و    رزوها، شكسـت اميدها و آ  
خود در ساختن  جاودانهو يك سرزمين براي حفظ و  ،هاي يك فرهنگ، يك تمدن  خواست

  .درازناي روزگار است
 جهانگشا خيتاررا در كتب نثر در نظر بگيريم،  شاهنامهاگر كميت و كيفيت استفاده از اشعار 

از تعداد قابـل   السلوك  فرائدو  الصدور  راحه را بايد سومين كتاب منثوري دانست كه بعد از
  .)70: 1389، و ديگران زاده علوي(توجهي از ابيات فردوسي بهره برده است 

بيـت از فردوسـي نقـل شـده اسـت كـه تمامـاً مربـوط بـه           100دود ح جهانگشا خيتاردر 
  .هاي تاريخي بيتي ذكر نشده است  اند و از بخش  شاهنامههاي اساطيري و پهلواني  بخش

هـاي رسـتم و سـهراب      و داستان شاهنامهاساطيري هاي  بخشابيات مربوط به ماهرانة نقل 
گواه روشني است بر گرايش شخصـي و معنـادار   ) بيت 26( و رستم و اسفنديار) بيت 37(

  .)67: همان( ابيات آنآگاهانة و گزينش  شاهنامهجويني به 
سند هويت ملـي انجـام    منزلة  به شاهنامهترين كاري كه عطاملك در استفاده از  هنرمندانه

 نديارو اسـف  اي ماننـد رسـتم و سـهراب     هاي حماسي و اسطوره  مندي از شخصيت  بهره ،داد
  .ها يك نمادند هر يك از اين شخصيت؛ دارند يننماد  اي  هجاماست كه 

شـود تـا اتصـال و      هاي كهن موجـب مـي    ثر و عميق نمادها در فرهنگؤنقش و عملكرد م
ها صيانت شود و قلب هويت بتپد؛ چراكه نمادها اسناد و   پيوستگي فرهنگي و تداوم ميراث

 هستند و حيات و غناي معنوي هر فرهنگـي ارتبـاطي  فرهنگي و معنوي  ةپشتوانمدارك و 
  .)88 :1386قبادي، ( ماندن نمادها دارد زندهتمام با 

ـ  يمل قهرمانان كه ،را سهراب و رستم ينيجو  نمـودار و  يانسـان  ليفضـا  يواال   ةو نمون
 يو در سراسـر زنـدگ   بودنـد  قلمرو و نيسرزم نيا حفظ در يجنگاور و يريدل و رشادت
در  ،دادنـد راه جان خـود را از دسـت    نيدر ا يو حت نداز آن تالش كرد انتيص يخود برا

دهـد و در جاهـايي كـه      قرار مي )الدين  سلطان محمد و جالل( اهيكنار سالطين خوارزمش
آورد كه مربـوط    را مي شاهنامههاي اين شاهان است عمداً ابياتي از   ها و دليري  وصف جنگ

  .هاي آنان است  و وصف قهرماني   شاهنامههاي رستم و سهراب در   به داستان
 بخشي ذهنيت جويني دانست  نگاري و قوام  توان يكي از اصول مهم تاريخ  جويي را مي  تشابه

بر عناصري از انسان يا اجتمـاع از طريـق مقايسـه و تشـبيه بـا      دادن  اصالتجويي  تشابه ...
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آينده و حيات، اميد به  ةادامجويي براي   ت ديگر تشابهبه عبار ... عناصر قديمي ديگر است
انسان در هر سطحي از زندگي بـه چنـين    جويي انسان امري ضروري است و معموالً  كمال

بـروز گفتـار و    ةاجـاز جايي كه مالحظات اجتماعي و سياسي  از آن ... زند  عملي دست مي
كوشـد تـا تشـابه در ذهـن و       جويي مي گيري از اصل تشابه دهد، مورخ با بهره  كردار را نمي

رفت از بحـران هويـت دينـي بهـره       جويني از اين اصل بزرگ براي برون. پندار پديد آورد
 سـت جهانگشـا  خيتارگرفته و برايند آن حضور پررنگ اساطير ايراني و اشعار حماسي در 

  .)88 :1382زاده،   حسن(

كننـد    فرهنگ ايراني را حفظ مي جويي شاهان خوارزمشاهي را كه  جويني در اين تشابه
گـر   مغـوالن غـارت  سـركردة  به رستم و سهراب مانند كرده، و در مقابل آنان چنگيز را كه 

تـرين    ف  معـرو  شـاهنامه دانـيم افراسـياب در     كه مي چنان. كند  ميتشبيه است، به افراسياب 
آفـرين    مشـكل ميان تورانيـان بـراي ايـران و ايرانـي اسـباب زحمـت و        فردي است كه از

قلعـة  محاصرة به  ،دو نفر از سركردگان مغول ،در زماني كه تكجك و ملغور ،مثالً. شود  مي
شـان    تـازد و شكسـت    الدين با شنيدن اين خبر به آنان مي  ند و سلطان جاللا واليان مشغول

كنـد،    رسـد و سـپاهي را بـراي دفـع او نـامزد مـي        دهد و اين خبر به گوش چنگيز مي  مي
  :آورد ميرا  شاهنامهاملك اين بيت از عط

 كه افكند سهراب كشتي بـر آب   خبر شد بـه نزديـك افراسـياب
  )97: 1388فردوسي به نقل از جويني، (

او در انتخاب افراسياب در برابر سهراب كـامالً آشـكار    ةسازند  غيريتجا گفتمان  در اين
دهد چنگيـز    از مغوالن را شكست ميالدين سپاهي   يا در جايي ديگر كه سلطان جالل. است

  :شود  ميذكر  شاهنامهجا نيز اين بيت از  رود و آن  خود به جنگ با لشكر سلطان مي
 دم آهنج و بـر كينـه ابـر بالسـت       كه آن شاه در جنگ نر اژدهاست

ــر   آبدريـايچـوآهـنشود كـوه ــنوداگـ ــام    بشـ ــياب  نـ  افراسـ
  )99: همان(

هـاي متعـددي را از    مثـال البته  ،دهد  نيز چنگيز را معادل افراسياب قرار مي فوق بيتدر 
امـا بـه ذكـر ايـن دو      ،خوبي نشان داده است توان آورد كه اين تقابل را به مي جهانگشامتن 

  .شود  نمونه براي اجتناب از اطناب بسنده مي
پهلوانان اساطيري ايـران ماننـد   جويي خانان مغول را نيز به   عطاملك در اين روند تشابه

  .بينيم  مي جهانگشا خيتاردر جلد سوم تر  بيش كند كه نمود آن را  مي
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توان خط تمايزي بين ذهنيت ناخودآگاه جويني كه وي را قدرت تصرف   با اندكي تأمل مي
با اين توضيح كه او خوارزمشاهيان را به دليـل  . در آن نيست و ذهنيت سودمدار وي كشيد

جويي وي به اساطير ايراني واقعي و برخاسته   داند و تشابه  تن فرهنگ ايراني، ايراني ميپذيرف
كند، اما تشبيه مغوالن   از ذهن ناخودآگاه وي است كه وي را به بازبيني خويشتن هدايت مي

 تـاكتيكي و ابـزاري دارد و چنـدان محـل اعتنـا نيسـت       ةجنبـ به پهلوانان اسـاطيري ايـران   
  .)93 :1382زاده،   حسن(

كـه بـه وصـف    زمـاني   ،بيان عطاملك ةشيواز نوع قلم و خوبي  بهتوان   اين مطلب را مي
هاي سلطان محمد   جنگ وقتي كهخصوص ه ب .، مشاهده كردپردازد  شاهان خوارزمشاهي مي

در بيـان مـرگ آنـان    توان  ميرا همچنين قلم احساسي او  .كند ميرا توصيف الدين   و جالل
و در  انآنزيرا او اين كتاب را به خواهش  ،كند  خانان مغول موضوع فرق مي بارةاما در ،ديد

دار منصب حكومتي از جانـب آنـان بـوده پـس       وصف اخبار آنان نوشته است و خود عهده
بينيم   ميكه  چنان ؛نيز سخن بگويد شان نفعبايست كنترل قلم را در دست داشته باشد و به   مي

گاه آناخودروح و تصنعي است و دروني و برخاسته از   مغوالن خشك و بي دربارةتوصيفات 
  .ذهن وي نيست
گـر   كه نمـايش  ،شاهنامهاز متن  جهانگشاعطاملك در  ةاستفاد بارةاي كه در  آخرين نكته

ذهن عطاملك بوده و  ةملك هشاهنامست كه گويي ا توان برشمرد آن  مي ،هويت ايراني است
 جهانگشـا ها در مـتن    در هنگام وصف جنگويژه  هبو پردازش داستان او در ساختار روايتي 

نسبت به شاعران ديگر در متن  شاهنامهاستفاده از ابيات    بسامد. متأثر از آن بوده است عميقاً
ـ تشبيه قهرمانان و سپاهيان و جنگجويـان   ،باالتر است، عالوه بر آن جهانگشا خصـوص  ه ب

شير و نهنگ و پلنگ و همچنين وصف حماسي از طلـوع و  الدين و سلطان محمد به   جالل
 ةپرطنطنـ آالت جنگي و موسيقي  ها و استفاده از ابزار و  غروب آفتاب در هنگام وقوع جنگ

زماني كه گورخان ختايي تاينكو را با انبـوه   ،نمونه رايب .آورد  ياد مي بهرا  شاهنامهمتن  ،كالم
گيرند وصف نبـرد    لشكرها در برابر هم قرار مي تد وفرس  سربازان به جنگ سلطان محمد مي

  :گونه است اين
آواز تكبير از صـف سـلطان و   . شمشير مسلول تير معزول شد و كارد و جانبين كمان و از

عزيف مزمار وصفير از قبل آن شيطان فتام چون غمام انگيخته شـد و سـيوف چـون بـرق     
  .)53 :1388جويني، ( آميخته

گـردان گـوش    خـيالن و  ةنعـر از صليل سيوف و صهيل خيول و  ...« :يا در جايي ديگر
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: همـان ( »آفتاب پوشيده و ستاره درخشان و ظـاهر گشـت    ة زمانه كر شد و از گرد آن چهر
چـون شـير از ادراع كوشـش جنـگ     و  ...« :گويـد   الدين مي  همچنين در وصف جالل .)73

زين كرد و ارتكـاب اقتحـام   رنگ شد و در ضرب پرده مخالف تيزآهنگ، اسب انتقام   پلنگ
  ).100: همان( »گزين
خواسـته در ايـن     توان گفت كه گويي عطاملك مـي   اين مطالب مي ةهمگرفتن نظر دربا 

يـا  ديگري بيافريند و  ةشاهنام ،دوره كه هويت و فرهنگ ايران مورد تهديد قرار گرفته است
  .آن را بازتوليد كند

 
  ستقالل و آزاديفرهنگي و كسب ابة غلتالش در راه  3.5

فراز و نشيب خود تهاجمات فراواني را از سوي اقـوام بيگانـه ماننـد     تاريخ پر يايران در ط
آسـيب و ويرانـي كـه از    همـه   اينبا وجود  و ترك متحمل شده است و روم، عرب، مغول،

گاه بـه شكسـت تـن در      مردم ايران هيچ زيرا ،است جانب ايشان ديده همچنان پايدار مانده
سياسي حفظ  ةغلبدنبال آن ه فرهنگي و ب ةغلبنداده و آزاده زيسته و استقالل خود را از راه   

و ساسانيان از يك نژاد بوده  ،در دوران قبل از اسالم مادها، هخامنشيان، اشكانيان. است   كرده
 سلوكيان كه آن هم چنـدان  راندواند و جز در   داشتهبودن  ايرانيو فرهنگ مشابهي از لحاظ 

در اواخر عهد ساساني . چندان در معرض تهديد نبوده است بودن ايراني ةجوهر ،پايدار نبود
يكـي از تأثيرگـذارترين    اقتـدار سياسـي ايرانيـان   و شكسـت   اعراب مسلمان به ايران ةحمل

  .است حوادث تاريخ ايران
اما آن را به يك نيروي  ،بعد از دوران ساساني ايران گرچه قدرت دفاعي بسيار فائقي نداشته

تـاريخ نگـاه    ةصحنفرهنگي تبديل كرده است كه هم پشتيبان خودش باشد و هم او را در 
  .)441 :1386اسالمي ندوشن، ( دارد

  :توان گفت  طور كلي مي   به
ها ثابت مانده، حفظ و   اصلي يا هويتش كه در طول هزاره ةخصيصمورد فرهنگ ايراني  در

به بياني ديگر ذات فرهنگ ايرانـي بـه   . بردن عناصر بيگانه است صيانت جوهرش و تحليل
را بـه  ) عرب، تركان سلجوقي و مغول( بيگانه  ة سيطرخواري و زبوني تن در نداده است يا 

سـازي و    را از درون خورده و تراشيده است و با اين بـرون    ظاهر پذيرفته است و سپس آن
اند كه   چنان به هم بسته و پيوسته آن آن نه و نو درسازي توأمان معجوني ساخته كه كه  درون

  .)110: 1380 ستاري،( پذير نيست  شان به نخستين نگاه امكان  تشخيص
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ناپذيري را به فرهنـگ و    تاريخ ايران صدمات جبران طي ترين حوادثي كه  يكي از اصلي
از آثـار و مظـاهر    خان مغول بود؛ به شكلي كه بسـياري   چنگيز ةحمل ،تمدن ايراني وارد كرد

شد مغول ويران  ةحملهزاران سال شكل گرفته بود در برابر سيل ناگهاني  يمدنيت كه در ط
هم بار  ايناما    ،دشوو عناصر هويت ايراني نيز مورد تهديد قرار گرفت و بيم آن بود كه نابود 

توانـاي   و قلـم  جهانگشـا  برندگي روح ايرانـي را در مـتن    ناپذيري و تحليل  ويژگي شكست
  :بينيم  ك جويني ميلعطام

دنياي اسالم سني برافتاد، خليفه كشته شده و عـالم اسـالمي پايمـال     ةسلطدر زمان جويني 
. مندي براي گردآوردن مسلمانان وجود نداشـت  محور قدرت. سم ستوران مغول گشته بود

پديـد آورده  عـراق عـرب    انتقال خالفت به مصر نيز وضع ناگواري براي مسلمانان ايران و
افـزود و    هـا مـي   گمـاني   شدت بر بد لك مصر بههاي سياسي ايلخانان و مما زيرا رقابت ،بود

سعي دارد در اين وضعيت جويني . ترين اتهامي براي نابودي خاندان متهم كافي بود كوچك
اي ه  لفهؤترين م  زيرا يكي از مهم ،فت بهره بگيردشهري به جاي خال  تا از نهاد سلطنت ايران

بخشـد و هـم ايرانيـان را از خطـر اتهـام        ي است كه هم به مغوالن اعتبـار مـي  هويتي ايران
هاي مغول احيا   از زير ويرانه دارد و وجود ايران و ايراني را  دستي با بيگانگان محفوظ مي هم
  .)76 :1382 ،زاده  حسن( كند  مي

خانان مغول از اساطير ايراني بينيم كه عطاملك در توصيف   فراوان مي جهانگشا خيتاردر 
عاملي براي ايجاد ثبات  بودند كردهكه آنان در ايران حاكم  اي نسبيزيرا امنيت  ،گيرد  بهره مي

از  ،آن عـالوه بـر  . بـود  شـده  پايمـال اي براي احياي فرهنـگ    زمينه ،و آرامش و همراه با آن
آنان را مالحده و تهديدي  و داشتآنان  ابكه عطاملك عداوتي شديد  ،رفتن اسماعيليان بين

و  را غير نداند و بـا توصـيف   مغوالن تا شدعاملي  به دست مغوالن ،ستدان  ميبراي اسالم 
كه حافظ اين سرزمين بوده و مغوالن نيز حساسيت منفي  ،شان با قهرمانان ملي  كردن همگون

، به نوعي دعوت به سـازندگي و آبـاداني كنـد و در درون    نداشتندو ضديتي نسبت به آنان 
كه از لحاظ اقتدار سياسي ضـربه   ،هويت ايراني را كوشيدعطاملك . دكنفرهنگ ايراني حل 

بـردن قـوم بيگانـه در فرهنـگ خـودي       تحليـل از طريق فرهنگ جبران سازد و با  ،بود ديده
  .آورددست    بهاش را دوباره   استقالل و آزادي

  
  گيري يجهنت. 6

ها بـوده   اند و دين هم عاملي براي حفظ امنيت و انسجام آن  پرست بوده  همواره خدا ايرانيان
عطاملك جويني در اين دوره با تمجيد از سـالطين خوارزمشـاهي در حفـظ ديـن و     . است
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نگرفتن نسبت به مسلمانان و ايجاد امنيت و آرامشي كه  سختهمچنين خانان مغول به دليل 
پذيري از تأثيربا  ،عالوه بر آن. دادساز دين را نشان  هويتنقش  ،شددر راستاي آن دين احيا 

هويـت ايرانـي    ةكنند دهنده و زنده ترين اثرِ بازتاب كه مهم ،و ساختار روايي آن شاهنامهمتن 
ارزمشاهي به پهلوانان اساطيري و حماسي، در اين كردن سالطين خو و همچنين تشبيه ،است

، سعي در شده بوددين نسبت به قبل ضعيف ساز  هويتبغداد نقش   ة دوره كه با مرگ خليف
هويت ايراني براي جبران ضعف ايجادشده در هويت دينـي  كردن  تقويتو  داشتن نگه زنده
  .بيافريندديگري را  ةشاهنامخواسته   گويي كه او مي. كند  مي

كه ايراني همواره استقالل و آزادي داشته و در مواقع شكسـت   با توجه به اين ،در نهايت
، عطاملك جويني است كرده  فرهنگي در خود هضم مي ةغلبسياسي قوم مهاجم را از طريق 

با تشبيه حاكمان مغول به پهلوانان اساطيري و همچنين در جايي كه مغـوالن بـا اسـماعيليه    
د و بـه  كن رنگ مي را كمشان   حالت غير بودن ها خواندن آن   »شمشيرزنان احمدي«د جنگن  مي

فرهنگي بر قوم مهـاجم، ويژگـي     ة كند و با تالش براي غلب  نوعي در فرهنگ ايراني حل مي
  .دهد  هويتي استقالل و آزادي در فرهنگ ايراني را در كتاب خود نشان مي
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