
 

شاپور،دانشگاهشهیدچمراناهوازنامٔهُجندیفصل  
۱۳۹۴، تابستان ۲سال یکم، شمارٔه   

 
یزیهویتوانسان یخنگاریباستانیپار ایرانیدرتار

 1ملکی رضا شاه
۲۰/۱۱/۹۳تاریخ دریافت:   

۱5/۱/۹۴تاریخ پذیرش:   
چکیده

رکن اندیشه او  ینتر مهم( ۱۳۹۳ – ۱۳۰۴هویت و انسان ایرانی در تاریخنگاری محمد ابراهیم  باستانی پاریزی )
پرشمار و مقاالت فراوانی که نوشته، پی گیری خط سیر اندیشه وی مارا به این معنی رهنمون   یها کتاباست. در 

که  باستانی پاریزی دغدغه ایران داشت. انسان ایرانی و فرهنگ ایرانی.  نشان دادن ویژگیهای  " ایرانیت"در  سازد یم
ای امروز با شتابی فزاینده رو به دگرگونی در دنی ها یتهوذهن او دستمایه این پژوهش قرار گرفته، از آن رو که 

را  ییها مؤلفهو به درستی تاریخنگار مردم بود، باید دید او چه  نوشت یمو چون باستانی از تاریخ ایران  اند گذارده
و از این راه بتوان به شناخت دست یافت.   داد یمو آنرا چگونه نشان  گرفت یمبرای هویت مجزای ایرانی در نظر 

، و امیدها برای پایداری این فرهنگ خاص ضروری ها یمب، ها یدشوارما و ترسیم  های یریگکه در نتیجه  شناختی
 است.   

 .باستانی پاریزی، هویت ایرانی، ایران، تاریخ ایران، تاریخنگاریمحمدابراهیم : واژگانکلیدی
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مقدمه
در تهران درگذشت. بیراه نیست اگر ادعا کنیم  ۱۳۹۳محمد ابراهیم باستانی پاریزی شامگاه پنجم فروردین 

او شناخته شده ترین استاد دانشگاهی تاریخ در سراسر ایران بود و جدا از اهل تاریخ ، میان مردم کتابخوان 
. این امر از سبک شد یمخوانده کشور نیز نامش شنیده شده بود آثارش  های یجا ینتر دورافتادهو در 

نوشتاری خاص وی و نگاه منحصر به فردش به تاریخ بر آمده بود و از هر طبقه اجتماعی خوانندگانی را 
 پرشمارش همراه آورده بود. یها کتاببرای 

همچنان به طور ویژه نگاهی فراگیر به تاریخنگاری باستانی پاریزی صورت نگرفته. از آنچه که عباس  
، عبدالرسول خیراندیش، کارساز و موشکافانه اما نه 1خویی، کوتاه ، اما خواندنی و ماندگار زریاب

بگذریم،  اند نوشته، درباره نگاه باستانی پاریزی به تاریخ 3،  و سیمین فصیحی، شتابزده و سطحی2محتوایی
که همچنان از دید  انتقادی و بررسی جامع ، میراث مکتوب محمد ابراهیم باستانی پاریزی  نماید یمچنین 

پرشمارش بر کتب دیگران  یها مقدمهو دیگر آثار و مقاالت و  4، از آنچه که درباره تاریخ محلی انجام داده
ن دوره اسالمی را که خود همه را در"جامع المقدمات" گرد آورده، و از لحاظ موضوعی سراسر تاریخ ایرا

 ییها نامهو ویژه  ییها بزرگداشتو یا  ییها مناسبتاز دید اهل تاریخ پوشیده مانده است. به  شود یمشامل 
آمیختگی » اما از آنجا که به قول حسن باستانی راد 5به باستانی پاریزی و تاریخنگاری خاص وی نگاه شده

در آثار باستانی  6«تاریخی و حتی شوخ طبعی شاعرانههنرمندانه ای از ادبیات، جامعه شناسی، جغرافیای 
 تواند یمهمچنان شناخت وجوه مختلف تاریخنگاری او  رسد یمپاریزی نمود دارد، بنا براین به نظر 

رایج نه چندان درست  های یدگاهددستمایه پژوهشی کامل قرار گیرد. از دید نگارنده باستانی پاریزی با وجود 
کادمیک و تاریخی ، که محتیشها کتاببه  و بر  کنند یمداوری  یشها کتابوا را از روی نامهای نه چندان آ

تاریخ نویس معاصر ایران بود.  ینکوشاترو  ترین یجدپایه تکرار چند دیدگاه نادرست عمومی استوار است، 
به دنیای  ها ینا از نظرگاه نگرش به تاریخ و جریان آن، و موشکافی هنرمندانه در منابع قدیم و پیوند زدن تمام

که تاریخنگاری باستانی  بیند ینمازآن به دست داد. این قلم در توان خویش  توان یمامروز و بهره گیری که 
پاریزی را در کشاکش یک نقد فراگیر قرار دهد اما توجه به هویت ایرانی در آثار وی، از آنجا که باستانی 

 .کند یمین مقاله معین بیش از هرچیز از ایران نوشت ، رویکرد مرا در ا


بحثوبررسی

                                                            
 گذشته مقدمه حال است... –حماسه کویر  -. باستانی پاریزی1
 .76و 75. خیر اندیش،  نقد و نظر درباره تاریخنگاری دکتر باستانی پاریزی. شماره 2
اصلی تاریخنگاری عصر پهلوی. گفتنی است که سیمین فصیحی  های یاندر جر« پاریزی، ادیب مورخی مونتاژگر باستانی » . فصیحی، 3

 ، سخنان خویش را  در باب وی پس گرفت.فرهنگ امروزپس از درگذشت باستانی پاریزی در گفتگویی با 
 است.. چهارده عنوان کتاب و همگی در پیوند با تاریخ محلی کرمان، حاصل این نگرش 4
 .۱۳۹۰. دی ماه ۱۴۳5و نیز : ویژه نامه شرق، شماره  ۸۴دی  –. آذر ۴۶. به طور ویژه، بنگرید به: بخارا، شماره 5
 .. ویژه نامٔه شرق، همان6
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گاه شدن به اینکه در ذهن باستانی پاریزی و در کتب فراوان او و مقاالت کمی بیش از هزارش ایرانی  1آ
کیست و باستانی پاریزی ایرانیت و هویت همراه آنرا چگونه اندیشیده است آسان است و دشوار. او آثار 
زیادی بر جای گذاشته و در هریک چون دایره المعارفی، موضوعات تاریخی و ادبی و اجتماعی را پیوند 

و زوایای پیچیده آن   اش یشهاندبه کنه تنها با خواندن چند کتاب او  توان یمزده.  اشتباه است که بپنداریم 
»دست یافت. عبدالرسول خیراندیش نوشته بود : یزیرا پار باستانی آنراخوانندیمهمه هم همه اما

2«؟فهمندیم
معین کرد که باستانی پاریزی بر روال معمول اساتید تاریخ دانشگاهی در چه دوره تاریخ  توان یمبه دشواری 

ایران پس از اسالم صاحب جایگاه ممتازتری بود. گستره موضوعی آثارش سراسرتاریخ ایران پس از اسالم تا 
غمبر دزدان"   . نخستین کتاب وی "پیگرفت یمرا دربر  خوانند یممعمول معاصر  های یبندآنچه در تقسیم 

...." اندک زمانی پس از مرگش منتشر شد و عنوان شصت اند همبا  ها کوهمنتشر شد و آخرینش "  ۱۳۲۴در 
 و نهمین را بر خود داشت.

باستانی پاریزی " شمعی در طوفان" اثری است که به طور ویژه  در آن هویت ایرانی مورد  یها کتابدر بین 
ین کتاب به طور گسترده مورد پژوهش قرار گرفته در واقع آن مفاهیمی است بحث قرار گرفته. اما آنچه در ا

منتشر کرد و چه  تر یشپدر اندیشه تاریخنگاری وی جاری دید. چه در آثاری که  توان یمکه به طور پراکنده 
 که بعدها نگاشت. در آثار باستانی پاریزی از: ییها کتابدر 

تا  "  4و از  " میهن پرستی رستم فرخزاد" 3اصفهان" یها خانه" قهوه ایرانی"   تا    یشهرها" کیفیت بنای  
،  7تا اهمیت روستاهای ایران و تأثیرش در فرهنگ عمومی ایرانی 6،  از"  خط و زبان فارسی" 5صفای لری"

تا دعای باران آیت الله محمد تقی  8از  "حضور اندر حضور"  فرهنگ و هویت ایرانی در آسیای میانه
بی کران  های یابانب، از معجزه کویر و 9ی و ارتباطش با خلقیات ایرانی و تأثیر اقلیم ایرانی در آنخوانسار

ایدئولویکی "این  -و " فضای بیکران فلسفی 12تا  "محیط کرمان" 11و از "شمع لرزان هویت ایرانی" 10ایران

                                                            
 .۱۸. نگاه کنید به : باستانی پاریزی،  آسیای هفت سنگ. ص 1
 . خیراندیش، عبدالرسول. کتاب ماه.... پیش گفته.2
 .5۰آسیای هفت سنگ.  ص باستانی پاریزی   .3
 بنگرید به: همو ، نای هفت بند.  .4
 نگاه کنید به : باستانی پاریزی ، کوچه هفت پیچ. .5
 نگاه کنید به: باستانی پاریزی،از پاریز تا پاریس.  مقاله شهر تبریز است و کوی گلستان... .6
 روح تاریخبنگرید به : باستانی پاریزی ، حماسه کویر، مقاله روستا برخاست  .7
 بنگرید به : باستانی پاریزی ، حضورستان، مقاله تاریخ تمدن .8
 .۱۷۴باستانی پاریزی ،ماه و خورشید و فلک، ص  .9

 نگاه کنید به : باستانی پاریزی ،هواخوری باغ. مقاله معجزه کویر و آب هیرمند.  10
 باستانی پاریزی، شمعی در طوفان، مقاله گندم زار هویت ایرانی .11
 .65باستانی پاریزی،  کجاوه نا هم لنگ، ص . 12
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به شیوه روایی  ها سخنروشن است و  ییها نشانه، ها یکرمانر ساختن روحیه تساهل و تسامح د 1شهر
 خاص باستانی رفته.

پنجبرابر» باستانی در " آسیای هفت سنگ" دو هزار و پانصد سال تاریخ مداوم ایران را  که به قول خودش 
یخکلآمریکااست و آنرا به هویت  داند یمخرد و بزرگ ساکنان این سرزمین  های یفداکارمرهون  2«تار

او در همین کتاب که از جمله شناخته شده ترین  3.دهد یمپا گرفته در ایران نسبت  یها سلسلهخاص 
آنرا با کمی آسان گیری نماینده سبک تاربخنویسی باستانی در نظر گرفت،  هویت  توان یمآثارش است و 

اگرحقیقترابخواهیمتاریخایرانازروزاولبر»: نویسد یمو  داند ینمایرانی را فارس و پارسیان جدا 
نامآورگرددیممدارفارسوپارسیان .اگردوهزاروپانصدسالپیشکورشوداریوشدردنیا

 4«(...امیپارسشدنددرنخستینسطرکتیبهخودنوشته)من
ش آسیا در تاریخ ایران با باستانی در مقاله اصلی این کتاب تحت عنوان " آسیای هفت سنگ "  از نق

ازمظاهرخاصتمدنایرانیتا:». او در بخش آغازین مقاله آورده کند یمپیجویی بی مانندی صحبت 
به را آبادانیشهرها بودوهمانطورکهامروز یهوکورهدهیآسیا چندسالپیشدرهرشهروقر

وروزگاریتعدادمساجدوکثرتمنابر،نشانومیزانشناسندیمتعدادسینماهاومراکزهنریآن
بزرگیوآبادانیشهریبود،برایهردهوکوهستانهمآسیاسمبلونشانهآبادانیبودتاجاییکه

:گفتیمآبادانیکوهستانیراتوصیفکندخواستیموقتیفردوسیهم
5«وآسیا...یکیکهشآمدبهرهپرگیابدواندرونچشمه

و به طور  گوید یمدر دهات گوشه و کنار ایران در درازنای تاریخ سخن  مؤثراو از جنبه مهم اقتصادی 
یا دارای  مانند یماز دید بسیاری پنهان  عموماً که  دهد یمشگفت آوری توجهات را به سمت و سویی سوق 

 6.شوند ینمآن میزان اهمیت الزم تشخیص داده 
در این میان نام و اصطالحات فراوانی مرتبط با فرهنگ روستایی و کشاورزی  به تعمدی آشکار تکرار 

روستاهای  های یابآستا این اصطالحات ثبت شوند. فهرستی که از نام  کند یمو مشخصًا تالش  شوند یم
وشکافی مورخانه اش و نتیجه گیری دیگری که از م 7حیرت آور و ارزنده است. دهد یممختلف تاریخ ایران 

 8.داند یم: او هویت بسیاری از روستاهای قدیم ایران را به آسیای آن روستا منتسب آید یم

                                                            
 .همان .1
 .5۰باستانی پاریزی، آسیای هفت سنگ. ص  .2
 .5۱همان ، ص .3
 .73همان، ص .4
 .159همان، ص  .5
این سخن خود در مقدمه " نون جو و دوغ گو" اشاره دارد که همواره در تاریخ ایران پی جویی نکاتی را کرده که عمومًا  ییدباستانی در تأ .6

 .شوند یشاید با بی اهمیتی داوری م
 نگاه کنید به: باستانی پاریزی، نون جو و دوغ گو. مقدمه .7
 .۱۶۴باستانی پاریزی ،  آسیای هفت سنگ. ص . 8
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 توانسته یمباستانی عقیده دارد اهمیت آسیا آنجاست که این سازه رکن مهم تغذیه شهرها بوده و بود و نبود آن 
 1کند.جمعیتی شهرهای ایران نقشی پر اهمیت یازی  های یدگرگوندر 

»  بیند یماو هویت شهرهای ایرانی را اینگونه  کیفیتبنایشهرهایایرانی اجمالیبه یکنگاه –با
کهالاقلازجهتساختمانوشودیمبهماروشن-شوندیمکهبهکویراتنزدیکهاآنخصوصا 

درجاییقرارمعموال کیفیتاستفادهازسیستمآسیایی،اینشهرهاهمهیکوجهمشترکدارند.و
ومنبعاصلیحیاتآنجوشدیمکهبهوجهیحیرتانگیزیکمنبعمهمآبازدلکوهاندگرفته

 2.«شهرهاست
نگاه به محیط و جغرافیا و وضع خاص آب و هوا و چگونگی آن در تعیین سرشت آدمیان و نقش زدن 

.  در همین کند یمیرانی را اینچنین تبیین ، در اندیشه باستانی جایگاه ویژه دارد و اصواًل هویت ا ها یتهو
راستا است که او کتاب  " ماه و خورشید و فلک" را نوشته و در آن به گفته خودش " تأثیر عوامل جغرافیایی" را 

 3برجسته کرده.
و باشندگان فالت ایران را از دیرباز همراهان  4«هرکهباطبیعتنساختنابودشد» او بر آن است که 

 :کند یمو به اصرار تکرار  داند یماقلیم خشک ایران از جهت سازگاری با طبیعت 
تاریخییهاسرنوشتبرایایناستکهبگویمطبیعتتاچهحددرهایکبرهمهاینصغری» 

وشهرهاتاچهحدمقهورقضاوبودهاستوآدمیزادتاچهپایهمقهورطبیعتاستمؤثرآدمیزاد
 5«قدرند

این تفکر نه تنها در کتاب یاد شده ) به طور ویژه( که همواره در اندیشه تاریخنگاری باستانی جاریست. 
از هویت یک ایرانی را بر  یتر روشنتا تبیین   گردد یمباستانی در ادامه به پیجویی شواهد در تاریخ ایران 

 این اساس به دست دهد.
او در کتاب " پیر سبز پوشان" و در مقاله  " همزیستی در تاریخ کرمان"؛ کرمان را به عنوان نمونه آشنای 

دراندشت...وضربهاییابانبسرزمینیدرجنوبشرقایران...و: » نویسد یمو  گیرد یمخویش 
ایاینتفکرو...برمبن-موسیبهدینخود-ایناستکه:عیسیبهدینخودهاآنالمثلصادق

ناحیهیهانحلهاینتساهلوتسامحبودهاستکهبسیاریاز فکریواجتماعیمشرقزمیندر
ومصداققولشاهنعمتالله،هرگروهاندیافتهکرمانامکانتظاهروادامهحیاتوبحثوتفاهم

 6«اندیافتهدرکرمانپناهاندکردهراکههمهاولیارد

                                                            
 .۲۶۶همان. ص  .1
 .۷۴باستانی پاریزی.  ماه و خورشید و فلک. ص .2
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 شاپور ُجندینامٔه  فصل ۱۲۸
 

 داند یموی اینگونه سلوک را در تاریخ ایران و در تکامل هویت ایرانی مهم و غیر قابل چشم پوشی در تبیین 
" فرصت را از  "طبیعتخشنوناساز" در جنگ با  "گبروترساومسلمویهودو بر آن است  که اگر  

  1".اندباخته"هرچهارنحلهکف دهند، و به ستیز با یکدیگر بپردازند، 
و آنرا بر  کند یمکه در آن باستانی به طور ویژه چالش هویت ایرانی را طرح  است یکتاب"شمعی در طوفان" 

 2رسیده است.
یفیمیان:»دهد یمباستانی ابتدا زمینه چینی مهمی را برای طرح نگرش خود سامان  اختالفخیلیظر

عمل و مشاهده مقام در تنها هویتهستکه یعنیتوانیمتعریفملیتبا کرد. برخورد آن به
–تصویرشدنیهستولیتعریفشدنینیست،ممکناستیکانسانیملیتایرانینداشتهباشد

 3«صاحبهویتایرانیهست...مطمئنا امااو
بهعبارتدیگرفرقملیتباهویتایناستکهانسان» میزند: یتر روشنو به دنبال آن دست به تبیین  

مسافرت است.هویتدر همراه درسفر آدمیزاد ولیهویتبا بگذارد، جا ممکناستملیترا
 4«همراهآدمیزاداست.

و از  اند شدهاست که به دنبال پدیده قرن بیستم یعنی " مهاجرت"  راهی غربت  هایی یرزنپاو نگران پیرمرد و 
و آن  ها یرزنپپیرمردها و  آنجا که باستانی بر آن است که میان هویت و ملیت تفاوتی است؛  پس آن

جماعت مهاجران ایرانی ، کوله بار هویت بر دوش،  در سرزمینی که از نوع دیگر است خود را غریبه میابند 
گوناگونیهاصورتدرپایانقرنبیستممسئلههویتداردبه» . باستانی معتقد است مانند یمو تنها 

. و سپس نگرانی خود را از سرنوشت کودکان ایرانی که خارج از سرزمین پدری به دنیا 5«شودیممتحول
دراتاقخود». کودکانی که : دارد یمو به رشد و تحصیل خواهند پرداخت ابراز  کنند یمو زیست  آیند یم

 یکیدوعکساز –جز پفتالها اثردیگریازمختصاتایرانی–پیر بزرگ، بزرگومادر بودنپدر
 6.«بینندینم

. او داند یم 7«رکناحدوناباشدحفظهویتایرانیان»باستانی زبان فارسی را در درجه نخست 
.چهدرقطبشمالوچهبردیمیکایرانیهرکجاکهبرودهویتخودراهمهمراه: »  نویسد یم

                                                            
. بلکه عمومًا از چند مقاله تشکیل اند یافتهباستانی پاریزی به جز اندکی، در یک موضوع ویژه نگارش ن یها باید دانست که که کتاب. 1
تر کتاب است که بر خود کتاب نیز  که پیوستگی موضوعی جز در تاریخ ایران ندارند و اما همیشه این نام مقاله اصلی و مفصل شوند یم
 .نشیند یم
 .31باستانی پاریزی.  شمعی در طوفان. ص . 2
 .18همان، ص  .3
 .41همان، ص  .4
 .40همان، ص  .5
 .41همان، ص  .6
 .322همان، ص  .7



۱۲9                                                                                                          پاریزی باستانی تاریخنگاری در ایرانی انسان و هویت

 یقا،وقتینوروزفرا یکایمرکزیباشدوچهدرآفر هرایرانییکرسدیمقطبجنوب،چهدرامر
 1«دهدیموچونروزسیزدهشد...سبزهرابهآبکاردیمکاسهگندم

هم اشاره شد، تأثیرات آب و هوا را در ساخت " قائمه هویت یک  تر یشپاو بر پایه دیدگاه ثابت خود که 
:»  نویسد یمو  2داند یمایرانی" دخیل  که است شرق هوای و آب این هست اینمنشأهرچه

ماجراهاست.جبرجغرافیاییوبهاصطالحامروزژئوپولوتیک،هویترابرمردمایرانتحمیلکرده
 .3«است

باستانی در این کتاب با اندیشه  " کارل ویتفوگل"  آلمانی  که از نقش مهم اقتصاد  آب در شرق سخن گفته  
و " استبداد شرقی" را که پیرو همین نظریه مطرح شده ، دارای محل در تاریخ ایران   دهد یمهمدلی نشان 

که   بیند یمارراه جغرافیایی عالم" و بخشی از هویت جمعی ایرانیان. او سرزمین ایران را در "چه داند یم
موجب از سرگذراندن حوادث فراوان در سراسر تاریخ ایران شده و این رویدادها به نسبت اهمیت خود 

 4تأثیری کم و بیش در هویت ایرانی بر جای گذارده.
"هفت مقطع در نگاه باستانی پاریزی استمرار حیات اجتماعی ایرانیان امری مهم و قابل توجه است. او از  

و تحوالت خاص  اند زدهکه تاریخ ایران را ورق  کند یمتاریخساز در شناسنامه تاریخی ایرانیان" صحبت 
یخباکمالتعجب:»و سپس دست به این نتیجه گیری میزند  5اند گذاردهخود را بر جای  بهشهادتتار

رایرانی،حتیهمسایگانبایدگفتکهساختارهویتما،هویتیکهشاخصمیانیکایرانیوغی
 6«برقراروتاحدودیثابتماندهاست.هادورهاست،درتماماین

که باریک است، اما باقی  کند یماو هویت ایرانی را با تمام الزامات آن به رشته باریک میان شمع تشبیه 
بهعنوانهویتهاهزارهوهاقرناینهمانرشتهایستکهطی»تا شعله را روشن نگاه دارد: ماند یم

او چنانکه از عنوان کتاب برمی آید این شمع را در  7«ایرانیوقومیتایرانیپایداروپابرجاماندهاست
 .شود ینملرزان است، اما خاموش  اش شعلهکه  بیند یممیان طوفان 

یرانی را به زبان دریافت که باستانی نقش اصلی در حفظ هویت ا توان یمبا ژرف نگری بیشتر، به روشنی 
 یها مثالو در چگونگی نشان دادن آن، آنگونه که ویژگی بنیادین تاریخ نویسیش بود،  دهد یمفارسی 

 8.آورد یمتاریخی فراوان از دل روزگاران پیشین و حیات اجتماعی مردمان 
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 شاپور ُجندینامٔه  فصل ۱۳0
 

در جامعه ایرانی " مستحیل"  اند آمدهکه همه قبایلی که به ایران  داند یماو ویژگی دیگر هویت ایرانی را این 
که هویت ایرانی با بهره گیری از عقل و زیور خرد، در سرزمینی که   دهد یمو در ادامه نشان  1.اند شده

کم است و تهاجمات به آن بسیار، و در محل عبور و مرور هم بوده، خود را همواره نجات داده.  اش یبارندگ
ظاهراستودرهجومعرب..ودرعصرمغولنیزایندرحملهاسکندری:»نویسد یمباستانی 

کاربردخودراداشتواینجوابآنپرسشیاستکههمهمیگویند:باوجوداینحمالتواین
 2«،عجباستکهاینملتهمچنانبرپاماندهاستهاظلموهایگرفتارواینهایبآس

، هویت کند یماو در یک تحلیل جانانه و باریک بینی خاص یک تاریخنگار که به فاکتورهای خرد توجه 
یانهایصدق»ایرانی را از یانوپسر وسمکیهایسیستانوسیدهاورشنیقهایمازندرانوپدر

دوغزنهسلطانمحمود،وترکودیلمعصرسلجوقیوحیدریونعمتیروزگارصفوی...وکر
ترکقاجاریوترکوتاجیکخراسانی،وهفتامامیودوازدهامامیقهستان،وقرمطیوباطنی

یزی... یزو...بالخرهبابیوبهاییشیرازیوتبر و در  3بیند یمسیراب  «و...شیخیوباالسری..تبر
د این هویت خاص و ویژه سازگار میابد تا نشان ده ها آناین بین حتی هویت شهرهای ایرانی را  با القاب 

است  و» قزوین الثغر دار و...  کرمان داراالمان نوع از دارند لقبی هرکدام ما شهرهای اینکه
یه یهالرجالتفتازانوقر دارالعبادهیزدودارالعلمشیرازو...دارالدولهکرمانشاهوامالبالدبلخوقر

فراهان ام-الوزرا است لفظی یکجناس بیشتر خاصهرچند هویت یک از حاکی واقع در ا
 4«است.

او سپس با نکته سنجی " معتقدات جور واجوری"  را که در " خمیره هویت ایرانی" ذوب شده و باقی  
یببهیقینایناستکهآنعرفانچندهزارسالهما:»کند یماینگونه فهرست  اند مانده یکاحتمالقر

،ودرمکتبخرقانیهاوپذیردیمودرقالبسهروردیهتعادلگیردیمازحکمتخسروانیمایه
بوسعیدهاوباالخرهشاهنعمتاللهولیها...صورتکمالمیابدواین...شاهراهتفاهماینقوم

 5«پراکندهاست.
که گویی میراث دار تمامی پیران  کند یمباستانی در" کاله گوشه نوشین روان" از پیرزنی روستایی صحبت 

بالیده در خاک ایران است. او خانه و ملک و باغ اجدادی را مجبور شده تا به کارخانه مس سرچشمه 
بفروشد و ناگزیر ازمهاجرت از روستای اجدادی است. او همه ماترک را به قیمت مناسب به فروش 

 چارپا از کنار گورستان دهو انگاه که گویی راضی  از معامله و سوار بر  رساند یم
 :پرسد یم، با دیدن قبر پدر و مادر و قوم و خویشان در آن موضع، اشکی بر چشم جاری کرده و گذرد یم
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۱۳۱                                                                                                          پاریزی باستانی تاریخنگاری در ایرانی انسان و هویت

 1را چه کنم؟ ها ینا 
و ریشه در خاک  کند یم" تعبیر ها یبوتگباستانی این معنی را به اوج مبارزه هویت خانوادگی با کیفیت " بی 

. او در همین مسیر فکری و البته در جایی دیگر شود یمبا اشارات ظریفی یادآور  بودن انسان ایرانی را
، عاملی بر هویت ویژه  اند شدهدفن  ها آنبعضی شهرهای ایران را با مردگان به نامی که در  یها قبرستان

 2.داند یمشهرهای ایران 
ی عقیده دارد که با خواندن شاهنامه . باستانکند ینمباستانی " شاهنامه" را و تأثیر شگرف آن را فراموش 

فرهنگیدرسرزمینیبهنامایرانباپیداشدنکیومرثوهوشنگوطهمورثو» شویم یممتوجه 
 آغاز مرحلهشودیمجمشید به بحرانی یکدوره گذراندن پساز است. آن کودکی دوران این .

 رسدیمنوجوانی ایرجظاهر و منوچهر و یدون فر وشوندیم. غرور و جوانی دوران آن پساز .
افتخاراستکهروزگارکاووسوکیخسروورستماست،آنگاهباظهورزرتشتوگشتاسبدوره

 دورهمخصوصا وایندورهوعصرساسانیانرسدیمبلوغعقالنیوکهولتوخردمندیفرا در
وانحطاطوپیریبهسرعتفراوبعددورهخسروپرویزدورهضعفرسدیمانوشیروانبهاوجخود

 3«میردیموباجنگقادسیهومرگیزدگرداینفرهنگنیزرسدیم
این تقسیم بندی و نتیجه گیری باستانی که نماینده نگرش وی به دوره باستان تاریخ ایران است ، به قول خود 

. او کتابی نیز تحت عنوان "  شاهنامه آخرش خوش است" نوشته و آید یماو با خواندن شاهنامه به دست 
که در آن به سرنوشت شاهنامه پژوهان بنام، از منظری متفاوت نگریسته. او در این کتاب با  است یکتاب

تراژدی زندگی فردوسی را با تراژدی ملت ایران در  4«درختیگشنبیخوبسیارشاخ»تشبیه شاهنامه به 
« درجویبارفرهنگایرانیچشمهایپایندهوزایا». وی این حماسه ملی ایرانیان را ندبی یمیک قاب 

و جهان  دهد یم. سپس همه گیری شناخت از فردوسی میان ایرانیان را با ذکر شواهدی نشان 5کند یممعرفی 
گ و زبان فارسی سازگار با هویت تاریخی ایرانیان و ازمهمترین علل پایندگی فرهن کامالً فکری فردوسی را 

 6.داند یمنه تنها در ایران که در آسیای میانه و اطراف 
" حماسه کویر" در جایگاه شناخته شده ترین آثار باستانی پاریزی  است. او در این کتاب  به کوششی آشکار 

را مبنی  . او باز هم در این کتاب اندیشه آشنای خودگیرد یمخاص خود را از انسان ایرانی به کار  های یفتعر
که به  داند یمو اقلیم ایران را موجب آن  کند یمبر تأثیر جغرافیای خاص ایران بر هویت ویژه ایرانیان عرضه 

او فهرستی بلند و  7بدهد.« درس صبر و مقاومت و پشتکار و اقتصاد و سازگاری و تسلیم» انسان ایرانی 
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 شاپور ُجندینامٔه  فصل ۱۳۲
 

و  دهد یماند به دست  ایران که از روستا برخاستهرشک برانگیز از " روستازادگان دانشمند" و بزرگان تاریخ 
 1بیند. در ارتباط می ها یناو هویت ایرانی را با همه  گذارد یمآنرا  " معجزه روستا" نام 

و به گستردگی هرچه تمام به مختصات روستاهای ایران  برد یماو از ده به عنوان "منبع اقتصادی مملکت" نام 
معجزه در این است که » و بر آن است که: پردازد یمو نقششان در ساخت اجتماعی  ها آنو جایگاه تاریخی 

 2«هردو، ساخته است. -}روستا{ فکر و اندیشه و تمدن مادی و معنوی مارا
و با نقل  پوشد ینمباستانی در " آفتابه زرین فرشتگان" از نقش مذهب نیز در ساخت هویت ایرانی چشم 

ینیمذهبملتایران»نکه گفته  "گوبینو" مبنی بر ای که  رسد یمبه این اشارت 3«ملترویزمیناستتر
او در پی  4«نفوذمذهبدرهمهامورآشکاروباهراستیهارگهچهپیشازاسالموچهبعدازآن»

اردشیر(»: آورد یمتاریخی را به شاهد  یها نمونهجویی سخن خویش  عهد ( که اردشیر عهد از
عبداللهنوشتیم العمل(جهتولدخود دستور )صحیفه ذوالیمینینکه طاهر روزگار تا گرفته

 5.«نوشته،همهجاتوصیهبراساساصولمذهبیاست
پیگیری یک موضوع ویژه در آثار باستانی پاریزی کاری دشوار و گاه ناممکن است. آنان که با سبک 

. نوشتن از نمود هویت ایرانی در آثار باستانی پاریزی یابند یدرمتاریخنویسی او آشنایند بهتر این اشاره را 
نیز از همین رشته است که گفته شد.  دشوار، از آن جهت که کتب وی دارای یکسانی موضوع نیستند و و 

 6دغدغه ایران و مردم ایران و تاریخ ایران را دارد. یشها کتابالبته چه بسا آسان، که باستانی در تمام 
که در مقام، تا حد اسطوره باال رفته و  گوید یم" نوح هزار طوفان "  از  " کورش آزادی بخش"   باستانی در

عالمپراستازیهاموزهتمام:»که  کند یمنماینده رفتار ایرانی است، و از هنر و تمدن ایرانی ستایش 
یرهمین  .7«آمده....بیرونهاخاکآثاریکهازز

و  بیند یم« ملی و فرهنگی و هویتی های یهسرما» را  ها آنو  کاود یمایران را وا  یها قناتدر " چهل چراغ " 
 8.کند یمرا در پی افکنی تمدن و هویت ایرانی به بیانی اقناع کننده روایت  ها آننقش مهم 

و آنرا  شود یمدر " درخت جواهر" با ییالق و قشالق ایالت ایران همراه  بسطو» نظیر کم مظاهر از
 9.خواند یم«یکمنبعاقتصادیحسابشدهموافقباطبیعتایران»و «هافرهنگگسترش
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۱۳۳                                                                                                          پاریزی باستانی تاریخنگاری در ایرانی انسان و هویت

آنان را "در خواندن متن  یها کوششو  گیرد یمدر " مار در بتکده" کاسه و کوزه باستانشناسان را هدف 
و از  نهد یممساجد جامع" و ... ارج  بسطام" و " کنجکاوی در معماری یها خرابه" و کاوش در " ها یبهکت

 1موجبات افزوده شدن برگی بر هویت ایرانی.
تا همراه " کاروانهای مال التجاره" شود تا برای  گذارد یمدر " اژدهای هفت سر"  قدم در  " راه ابریشم "

یخمؤثرازعوامل»بگوید این راه تاریخی چگونه اش خواننده آسیایمرکزییهاتمدندرتمدنوتار
نقش داشته و تجارت و صنعت قوم ایرانی را 3«توجیههویتفرهنگیآسیایمرکزی»دربوده و 2«

یاییوایرانیوتاجیکی»همپای  و خالصه باز هم اگر به " شمعی در  4.کند یمنمایندگی  «فرهنگآر
 طوفان" نگاهی بیاندازیم، برایمان خواهد گفت که:

همچوشعلهشمعحمامشیخبهاییخزانهجمعیتهاستهزارهوهاقرنشمعهویتایرانیکه»
گرمنگه پایداروهمیشگیاستوبهاینداردیمایرانیرا ییاست،اما ،وهرچندضعیفونامر

.بهمصداقشعرشاعرکاشی:شودینمسادگیهاخاموشوقطع
یدنبهکشتنازتومخلصنگسلدپیوند 5«بهتیغاینرشتهرانتوانبر
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