بازتاب هویت ملی ایرانیان ،در نامههای بدایعاالنشاء یوسفی هروی
تاريخ دريافت1396/7/13 :
تاريخ پذيرش1396/11/28 :

ندا مـراد

1

سعید گلناری

2

علی علیزاده آبدهگاه

3

چکیده

هویت چیستی هر چیزی است ،اما در مورد آدمی هویت مجموعهای از خصوصیتهای

پایداری است که به اعتبار آن ،یک فرد انسانی از دیگران متمایز میشود و میتواند با
آن خود را بشناسد و به دیگران معرفی نماید .هیچ ملتی ،هرچند تازه و نوبنیاد و بدون

پیشینهی تاریخی ،بی نیاز از داشتن هویت نیست .ادبیات ،گستردهترین افقی است

که در خالل گزارشهای آن ،میتوان مؤلفههای اصلی هویت را که از سرنوشت انسان

در اجتماع به ظهور میرسد ،بررسی کرد .یوسف بن محمد بن یوسف هروی ،معروف
به حکیم هروی ،فرزند محمد بن یوسف از اهالی خوافِ خراسان بود که در ماوراءالنهر

دانش آموخت و قسمت عمده ای از دوران حیاتش را در هرات گذراند .یوسفی از حکمای
معروف عهد صفوی بود که بعدها به همراه پدر ،به هندوستان مهاجرت کرد و در دربار

گورکانیان هند مورد توجه و عنایت ظهیرالدین بابر و پسرش ،همایونشاه قرار گرفت
و دبیر دربار شد .او همانن ِد بسیاری از اندیشمندان ایرانی و در مقام دبیری دربار ،با

آگاهی از مؤلفههای اصلی هویت ملی ،اقدام به بازنمود مؤلفههای هویتی ،در نامههای

بدایعاالنشاء نموده است .این مقاله در پنج بخش ،با روشی توصیفی -تحلیلی ،به تبیین
مؤلفههای اصلی هویت ملی و مصادیق آن میپردازد و در صدد اثبات این مطلب است

که این حکیم ایرانی خراسانی تبار ،در اثر خود به مؤلفههای ملی ،توجه ویژهای داشته و

با زبانی فصیح و نثری مسجع ،آنها را در نامههای بدایعاالنشاء انعکاس داده است .نتیجه
 .1دکتری زبان و ادبیات فارسی ،نویسنده مسؤول
 .2دکتری زبان و ادبیات فارسی ،مدرس دانشگاه گیالن
 .3فهرستنگار سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز آستان قدس رضوی
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ali.alizada@yahoo.com
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این پژوهش ،نشان میدهد که این اثر ،مؤلفههای هویت ملی ایرانی -اسالمی را داراست

و یوسفی هروی ،همچون مبلغی نقش تأثیرگذاری در تبیین و ترویج این مؤلفهها ،در
دیار هند را داشته است.

واژگان کلیدي :یوسفی هروی ،بدایعاالنشاء ،هویت ملی ،سنتها و آیینها

 -1مقدمه

طرح کیستی ،نتیجهی زندگی اجتماعی انسانها و بودن در متن یک موجودیت

مشترک است که براساس آن افراد ،در صدد فهم جایگاه و موقعیت خویش بر می آیند.

هویت ،سازوکاری است که بیشتر به صورت شکلی از آگاهی متبلور می شود و در جامعه،

نوعی انسجام و هم بستگی ایجاد می کند .هویت ،همان معناداری در دو سطح فردی و

اجتماعی است که کنشگران اجتماعی را قادر می سازد تا به پرسش های بنیادی معطوف
به کیستی خود ،پاسخی مناسب بدهند .هویت ملی ،یکی از انواع هویت جمعی است.
هویت جمعی را شیوه ی مشترک در نحوه ی تفکر ،احساسات و تمایالت یک گروه که

نوعی احساس تعهد و تکلیف نسبت به آن گروه را بر می انگیزد ،تعریف می کنند .وجود

این نوع هویت ،احساس پایبندی ،دلبستگی و تعهد اجتماع گروهی است و یکی از

مؤلفه های بنیادی شکل گیری و بقاء جامعه ی ملی است که تزلزل ،تجزیه و تضعیف آن

موجب بی ثباتی اجتماعی می گردد.

در نیم قرن اخیر ،بررسی هویت ملی یکی از مباحثی است که توجه اندیشمندان حوزه ی

جامعه شناسی را جلب کرده و از اهمیت فراوانی برخوردار است .از نظر جامعه شناسی

هویت ملی به این لحاظ اهمیت دارد که یکی از عوامل مهم انسجام اجتماعی و وفاق
ملی در هر جامعه تلقی می شود .هر اندازه یک ملت ،از هویت محکم تر و منسجم تری

برخوردار باشد ،به همان اندازه در تحکیم پایه های هم بستگی و وفاق اجتماعی موفق تر

خواهد بود.

همان طور که ذکر شد ،یوسفی هروی در دوران حکومت ظهیرالدین بابر ،به سمت

دبیری دربار برگزیده شد .در واقع ،وقتی که بابر در سال 932ق .بر هند تسلط یافت،
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در حضورش عالوه بر دولتمردان و مشیران سلطنت ،گروهی از پزشکان هم مانند
میرنظام الدین علی خلیفه ،حکیم ابوالبقاء و یوسف بن محمد بن یوسف هروی معروف
به موالنا یوسفی که شهرت دانش پروری بابر را شنیده ،از خراسان و هرات و نقاط دیگر

ایران به آنجا رفتند و به زبان فارسی آثاری تألیف کردند" .بدایع االنشاء" یوسفی هروی
یکی از این آثار ارزشمند است که عالوه بر این که به زبان فارسی نوشته شده ،رنگ و

بوی هویت ایرانی را نیز دارد.

در این مقاله ،هدف شناخت هویت ملی ایرانی و مؤلفه های آن است و برای این منظور،

ابتدا با توجه به نظر نویسندگان ،به تعریف هویت ملی پرداخته می شود و با استعانت از

اندیشه ی آنان ،مؤلفه های هویت ملی به دست می آید .در واقع ،شناخت مؤلفه های هویت
ملی و جایگاه آن در نامه های بدایع االنشاء از دیگر اهداف این مقاله است.
 -2بیان مسأله

هر فرد و جامعه ای از دیرین ترین ایام تاکنون به دنبال تعریفی برای خویشتن خویش

است و تا به پاسخ این پرسش فطری دست نیافته باشد ،آرام و قرار نمی یابد و نمی داند

که کدام باورها و عقاید با شخصیت وی سازگار است و خود را نخواهد شناخت .اهمیت

شناخت مؤلفه ها و شاخصه های هویت ملی برای جوامع ،به منظور حفظ و ارتقاء

یکپارچگی و انسجام بین آحاد جامعه بسيار مهم است ،زیرا هویت ملی مفهومی است که
سعی می کند تعارضات موجود در هویت های گروهی و قومی را به نوعی کاهش داده و

آنها را ذیل یک هویت باالتر ،یعنی هویت ملی همگرا سازد .انسجام و اتحاد ملی مستلزم

اقتباس عناصر هویت ملی از عناصر مشترک هویت های قومی گوناگون در جامعه است.

از این رو ،شناخت مؤلفه ها و شاخص های هویت ملی و قومی بویژه خصوصیاتی که سبب
تسهیل همزیستی و همگرایی و به تبع آن تقویت هم بستگی ملی می شود ،اهمیت

اساسی دارد .در دنیای امروزی که سعی بر این است تا انسان ها و جوامع از شناخت
هویت خود غافل شوند ،آشنایی با مؤلفه های هویت ملی کشور در آثار این حکیم ،دیگر

بار می تواند شناسنامه و سند افتخار و میراث عظیم فرهنگی ایران زمین را به نمایش
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گذارد .لذا این پژوهش به منظور شناخت مؤلفه های هویت ملی و نیز بررسی آن در
نامه های بدایع االنشاء یوسفی هروی ،تنظیم گردیده است.
 -3پیشینه تحقیق

تاکنون در ایران پژوهش های قابل مالحظه ای در ارتباط با هویت و تبیین مؤلفه های

آن ،انجام شده است .ستاری )1354( ،در پژوهشی مقاالتی را بررسی می کند که در

آن ها به مفهوم فرهنگ به طور گسترده و جنبه های مختلف آن توسط نویسندگان ایرانی

و خارجی اشاره می کند .مسکوب ( )1373در پژوهش خود به بازنویسی سخنرانی هایی

می پردازد که محوریت آن ،رابطه ی سه گروه دیوان ،دین و عرفان با هویت و ملیت و

نیز رابطه ی آن با فارسی قدیم و هم چنین محتوای زبان این سه گروه می باشد .الطائی
( )1378در پژوهش خود پنج مقاله درباره هویت را بررسی کرده است .رجایی ()1382

در پژوهشی مسأله ی هویت ایرانی را بیان کرده و احمدی ( )1382و زاهد ( )1383در

پژوهش های جداگانه ای ،به بررسی مقاالتی مربوط به هویت ایرانی پرداخته اند .علیخانی

( )1386در پژوهش خود هویت در ایران را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار

داده است .برکت ( )1386در کتابش ،شناخت هویت را در زمان مطرح نموده است.
ابوالحسنی ( )1387در پژوهش خود با رویکردی نو به بررسی مسأله ی هویت پرداخته

و درباره ی این که یک جامعه چگونه به بحران هویت دچار می شود ،بحث کرده است.
بایبوری و کریمیان ( )1393در مقاله ای مشترک به جهانی شدن فرهنگ و تأثیر آن بر

هویت ملی ایرانیان پرداخته اند.

در این آثار و ده ها اثر دیگر که تا به امروز ،به شکل مقاله ،پایان نامه و کتاب تدوین شده،

موضوع هویت ملی و مؤلفه های آن از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته ،اما در

باب مؤلفه های هویتی در بدایع االنشاء اثری نگاشته نشده است .از این رو ،الزم است در

پژوهشی مستقل ،این مؤلفه از منظری دیگر مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با مطالعه ی
آثار کهن فارسی ،گام های مؤثرتری در جهت حفظ ،تقویت و تعمیق هویت ملی برداشت.
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 -4روش و سؤاالت تحقیق

در این تحقیق ،پژوهشگر با روش توصیفی -تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای و از

مطالعه ی منابع و مآخذ مکتوب بهره برده و به استخراج مؤلفه های هویت ملی پرداخته
است .سؤاالت تحقیق نیز بدین شرح است:

 -1-4آیا عناصر و مؤلفه های هویت ملی در نامه های بدایع االنشاء وجود دارد؟

 -2-4کدام یک از مؤلفه های هویت ملی در بدایع االنشاء بازتاب بیشتری دارد؟
 -5مبانی نظری

 -1-5هویت

اصطالح هویت 1ابتدا از سال  1960میالدی در روان شناسی فردی و جمعی و بعد از آن،

در جامعه شناسی کاربرد یافت« .هویت را بازشناسی مرز میان خود و بیگانه دانسته اند

و آن را از نیازهای روانی آدمی محسوب کرده اند .در هویت ،آدمی آگاه است که چه
کسی است (فردی) و می داند هم نوعان او چه کسانی هستند (جمعی) .روان شناسان

و نظریه پردازان شخصیت هویت را در درجه نخست ،امری فردی -شخصی می دانند و

معتقدند هویت به ویژگی های شخصیتی و احساسی فرد معطوف است» (گل محمدی،

.)11 :1380

با این حال ،سه الیه و قسم متمایز برای هویت قائل شده اند :شخصی ،اجتماعی و ملی

(احمدی .)7 :1382 ،بعد فردی (شخصی) هویت ،دایره ی محدودی را شامل می شود
که عبارت است از« :احساس تمایز شخصی ،احساس تداوم شخصی و احساس استقالل

شخصی و بعد اجتماعی (جمعی) حوزه گسترده تری چون زبان ،نژاد ،قومیت ،آیین و

فرهنگ مشترک را در بر می گیرد .هویت اجتماعی که گاهی به آن قومی و نژادی نیز

گفته می شود ،همیشه بر هویت فردی که مفهوم مهم "من" نشأت یافته از آن است،

تفوق و چیرگی دارد» (گل محمدی.)14 :1380 ،

1. Identit
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 -2-5تعریف هویت

هویت یا الهویه ،کلمه ای عربی است .این کلمه از "هو" به معنی او که ضمیر غایب

مفرد مذکر است می آید و از آن لفظ "هو هو" یا "الهو هو" را ساخته اند که اسم مرکب
و معرفه به "ال" است .معنی لغوی آن اتحاد به ذات یا انطباق به ذات است .اتحاد به

ذات به معنی اتصاف و شناخته شدن و یکی شدن موصوف با صفات اصل و جوهری مورد
نظر است .وقتی از هویت پدیده ای سخن به میان می آید ،باید آن سخن طوری باشد که

نشان دهد پدیده ی مزبور به راستی گویای هیأت و ماهیت وجودی آن است ،در غیر این
صورت ،فاقد معنای ماهوی آن خواهد بود» (الطائی.)19 :1378 ،

هویت به معنای من کیستم ،در کجا هستم ،به چه گروهی تعلق دارم و نیز چه

کسی بودن و چگونه شناسایی شدن است (زهیری .)29 :1381 ،در واقع ،هویت مبین
مجموعه خصایصی است که امکان تعریف صریح یک شیء یا یک شخص را فراهم می

آورد (شیخاوندی.)19 :1380 ،

برخی هویت را معناداری جامعه دانسته اند ،یعنی «جامعه معنایی برای خودش قائل

باشد و در چارچوب آن عمل کند و در صورت از دست دادن این معنا ،یا به هر دلیل

گسستگی در معناداری ،با بحران هویت مواجه خواهد شد» (رجایی.)12 :1382 ،

در نتیجه ،هویت عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی ،فرهنگی،

روانی ،فلسفی ،زیستی و تاریخی همسان است كه به رسایی و روانی بر ماهیت یا ذات

گروه ،به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یكدیگر ،داللت كند و آنها را در یك

ظرف زمانی و مكانی معین به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروه ها و افراد

متعلق به آنها ،متمایز سازد.

 -3-5هویت از دیدگاه جامعه شناسی (هویت ملی)

جرج هربرت مید 1که پرچمدار نظریه ی "هویت اجتماعی" است و فرایند دستیابی

فرد به احساس و فهم خویشتن را بررسی می کند ،معتقد است که «هر فرد ،هویت یا
1. George Herbert Mead
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خویشتن خود را از طریق ساماندهی نگرش های فردی دیگران ،در قالب نگرش های

سامان یافته ی اجتماعی یا گروهی شکل می دهد ،یعنی تصویری که فرد از خود می سازد

و احساسی که نسبت به وجود پیدا می کند ،بازتاب نگرشی است که دیگران نسبت به او

دارند» (گل محمدی.)15 :1380 ،

یکی از شاخصه هایی که از دیرباز در هر جامعه ای مطرح بوده ،بحث هویت ملی است.

در واقع ،یکی از مؤثرترین و قوی ترین عنصر وابستگی افراد انسانی از گذشته تاکنون،

بویژه در دوران "پیشاجهانی شدن "1ملیت و ملیت گرایی 2بوده است .در این نوع از

هویت ،هر فرد انسانی متعلق به ملیت و به تبع آن به فرهنگ و سننی است که در درون
آن احساس امنیت می کند .این تعامل دوسویه بین فرد و ملیت ،مفهوم پایدار هویت
ملی را رقم می زند.

هویت ملی نیز مانند هویت ،تعاریف مختلفی دارد .در یک تعریف ،هویت ملی همان

احساس تعلق و تعهد نسبت به اجتماع ملی و نسبت به کل جامعه در نظر گرفته شده

است و می توان گفت هویت ملی به این معناست که افراد یک جامعه ،نوعی منشأ

مشترک را در خود احساس می کنند (یوسفی و ديگران .)27-26 :1379 ،در تعریفی

دیگر «هویت ملی ،مجموعه ای از نشانه ها و آثار مادی ،زیستی ،فرهنگی و روانی است که

سبب تفاوت جوامع از یکدیگر می شود و لذا ،هویت ملی اصلی ترین حلقه ی ارتباطی بین

هویت های خاص محلی و هویت های عام است» (حاجیانی .)197 :1379 ،در تعبیری
کامل تر ،هویت ملی مجموعه ای از گرایش ها و نگرش های مثبت نسبت به عوامل ،عناصر

و الگوهای هویت بخش و یکپارچه کننده در سطح یک کشور به عنوان یک واحد سیاسی

است.

مطهری ( )39 :1363در کتاب "خدمات متقابل اسالم و ایران" می نویسد« :اگر

هویت ملی را نوعی احساس ملی بنامیم ،تعریف آن عبارت خواهد بود از وجود احساس

مشترک یا وجدان دسته جمعی در میان عده ای از انسان ها که یک واحد سیاسی یا
ملت را می سازند» .با توجه به انواع تعاریف درباره ی هویت ملی ،رزازی فر (:1379
1. Getting Preceded
2. nationalism
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 )45می نویسد« :هویت ملی از نظر جامعه شناسی ،به مثابه نوعی احساس تعهد و تعلق

عاطفی نسبت به مجموعه ای از مشترکات ملی جامعه است که موجب وحدت و انسجام
می شود و دارای ابعاد مختلف خرده فرهنگ ملی ،دینی ،جامعه ای و انسانی است».

هویت ملی در مراتبی فراتر از هویت فردی و هویت اجتماعی ،سایه خود را بر افراد

انسانی می گسترد ،بر خالف هویت اجتماعی که می تواند متکثر و متنوع باشد ،یعنی

یک فرد ،دارای چند هویت اجتماعی باشد (وقفی پور)352 :1383 ،؛ اما در هویت ملی

این گونه نیست ،چرا که «هر فردی فقط یک هویت ملی دارد .از این رو ،هویت ملی که

بدان "هویت محوری" نیز گفته می شود ،عالی ترین هویت تلقی شده است و عالی ترین
سطح هویتی برای هر فرد بشری است» (احمدی.)9 :1382 ،

هویت ملی مؤلفه های متنوع ،متکثر و تأثیرگذاری دارد .از این مؤلفه ها ،می توان احساس

تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملی که مهمترین نمادهایش
«سرزمین ،دین و آیین ،آداب و مناسک ،تاریخ ،زبان ،ادبیات ،مردم و دولت» (یوسفی،

 )17 :1380است را نام برد.

با توجه به تعاریف مذکور و عناصر سازنده ی هویت ملی و ابعاد متفاوت هر کدام ،برای

هویت ملی کارکردهای خاصی هم چون انسجام آفرینی و هم بستگی ملی ،ایجاد آگاهی

ملی و تعیین سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی را می توان برشمرد که در درون یک

اجتماع ملی ،میزان تعلق و وفاداری اعضاء به هر یک از عناصر و نمادهای سرزمین ،دین،
زبان و  ...شدت هویت ملی آنان را ،مشخص می کند.
 -6یوسفی هروی و روزگار او

مؤلف کتاب یوسف بن محمد بن یوسف هروی ،معروف به حکیم یوسفی یا موالنا

یوسفی ،فرزند محمد بن یوسف و از پزشکان سده ی دهم قمری است .پدرش محمد
پسر یوسف طبیب هروی از مشاهیر پزشکان سده ی نهم قمری بود .او ظاهرا ً از اهالی

خوافِ  1خراسان بود که در ماوراءالنهر (فرارود) دانش آموخت و قسمت عمده ای از
 .1خاف یا خواف ،که ناحیتی است در خراسان ،مشهور و متصل است از شرق به باخرز ،از غرب به ُقهستان ،از شمال
به زواره و اعمال نیشابور ،از جنوب به بیابانی که میان قهستان و فراه و سیستان است (حافظ ابرو ،170 :1375 ،نقل
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دوران حیاتش را در هرات گذراند و از ترس سرخ کالهان با پدرش به هند کوچ کرد و

در آن جا مورد توجه و عنایت ظهیرالدین بابر شاه ،قرار گرفت و در دربار ظهیرالدین

بابر و پسرش همایون به سمت وزارت برگزیده شد .انشاء و کتابت دربار نیز به دست وی

انجام می گرفت و در سال های  937-932قمری به سمت دبیری درآمد و پس از بابر

شاه (937-912ق ).در دربار پسرش همایون گورکانی در سال های  964-937قمری
نیز همین سمت را داشت و به نام آن دو ،چند کتاب تألیف کرد» (صفا ،1379 ،ج :5

.)358-356
تخ ّلص او در شعر "یوسفی" بود .بنا به روایت صاحب اکبرنامه ،یوسفی را به خاطر فضل

و دانشی که باالخص در پزشکی و کتابت داشت ،از خراسان طلب کردند و به دیار هند
به دربار بابر شاه بردند (عالمی ،1385 ،ج .)187 :1امیر علیشیرنوایی او را مردی خوش

خلق و جهان گشته و شعرش را پاکیزه دانسته است (نوایی.)156 :1363 ،

پدر یوسفی  -محمد پسر یوسف طبیب هروی  -از مشاهیر پزشکان سده ی نهم هجری

بود .او در هرات می زیست و در پایان زندگی همراه ظهیرالدین بابر نخست -پادشاه

مغول -به هندوستان رفته رساله ی "غرایب و عجایب هندوستان" را در آنجا تألیف

کرده است .همان گونه که اشاره شد ،موالنا یوسفی هروی نیز از حکیمان مشهور دوره ي

صفویه بود که همراه پدر به هند رفت و در شمار پزشکان و دبیران دربار ظهیرالدین بابر

و پسرش سلطان همایون ،در آمد و به نام این دو پادشاه ،چندین کتاب تألیف کرد و در

همان دیار بود که درگذشت.

هند به سبب تشویقی که دستگاه فرمانروایی مغول بابری از شعر و هنر می کرد ،برای
شعرا و ادبای ایران در این دوره ،نوعی سرزمین فرصت ها تلقی می شد و از اخالفِ
ظهیرالدین بابر تیموری (وفات 937ق ).که مقارن اوایل عهد صفوی در هند کسب قدرت

کرد ،کسانی چون امپراطور اکبر ،نورالدین جهانگیر ،شاه جهان و غیره ،در تشویق شعر و

ادب فارسی اهتمام کردند و حمایت و نواخت آنها موجب
قابل مالحظه ای
ِ
جلب عده ی ِ
در اسفزاری ،1339 ،ج .)189 :1در جنوب باختری باخزر ،ناحیه ی خواف [خواب قدیم] است که کرسی آن به همین
نام می باشد و شهر سلومک  -که بعدها آن را سالمی نوشتند  -در زمان های قدیم ،بزرگ ترین شهرهای آن ناحیه
بوده است (عالمی ،1385 ،ج.)586 :1
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از شعرا و اربابِ هنر به دیار هند شدند (زرین کوب.)406-405 :1383 ،
یوسفی یک نویسنده ی پرکار بود و برخالف پدر ،به تألیفات معدود قناعت نکرد .اهمیت

آثار یوسفی بویژه در آن بود که برای آسان کردن دانش پزشکی ،چند منظومه در این
فن سروده است .او عالوه بر اشعار طبی ،در مضامین دیگری نیز شعر می سرود و بیشتر

مطالب پرکاربرد طب را به شعر درآورده بود .از این رو ،آثار او بسیار معروف بوده و از
قدیم االيام مردم آنها را حفظ می کردند (صفا ،1379 ،ج  .)356 :5در عهد مغوالن هند،

اولین کسی که سلسله ی تصنیف و تألیف را آغاز کرد ،یوسفی بود .او تألیفات مفیدی

نمود و بنا به گفته ی الگورد ،1نخستین تألیف تحقیقی او "جامع الفواید" است (نظری،

.)11 :1391

آثار یوسفی هروی را به دو گروه طبی و غیرطبی می توان دسته بندی کرد (صفا،

 ،1379ج .)358 :5

 -1-6معرفی کتاب بدایع االنشاء

2

باب ترسل و انشاء را می توان یکی از انواع مهم نثر ادبی دانست که در تاریخ زبان و

ادب فارسی ،سابقه ای طوالنی را داراست .بی تردید منشأت یک سبک نوشتاری ،ارتباطی

است که در گستره ي فرهنگ و ادبیات ملت ها جایگاه ویژه ای دارد .در این نوع نوشته ها،
عالوه بر جنبه های علمی و ادبی ،اطالعات ارزنده ای در زمینه های اجتماعی و تاریخی
به چشم می خورد.

نسخه ی بدایع االنشاء ،نمونه ی شاخص و برجسته ای از این فن شریف است که به قلم

یوسفی هروی  -منشی همایون شاه گورکانی  -با نثری فنی و مصنوع تحریر شده است.

این اثر در فن ترسل و انشاء که در سال  940قمری برای پسرش "رفیع الدین حسین"

تألیف کرده؛ مجموعه ای از نامه ها ،توقیعات و محاورات است که در سال  1870میالدی

به نام "بادی اإلنشاء" به جای بدایع اإلنشاء و بار دیگر به نام "انشای یوسفی" در دهلی
1. Algord
 .2نسخه ی اَقدم "بدایع االنشاء" یوسفی هروی در کتابخانه ملی ملک ،به شماره ی بازیابی  2/3833موجود است .این
مفصل ،در فرایند چاپ و نشر قرار داده شده است.
نسخه توسط نویسندگان ،تصحیح و با مقدمه ای ّ
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چاپ شده است (همان ،ج .)406 :1
 -2-6معرفی ساختار نامه های بدایع االنشاء

هر نامه از لحاظ صوری و یا اجزاء متشکله ی آن ،به سه بخش تقسیم می شود-1 :

عنوان  -2بدنه یا متن اصلی  -3بخش پایانی« .عنوان نامه یا مطلع آن شامل نام و القاب

و عناوین شغلی یا علمی گیرنده نامه ،هم چنین جمالت احترام آمیزی است که از جانب
نویسنده خطاب به گیرنده ي نامه اظهار می گردد .تنه یا متن اصلی نامه ،بخشی است که

مقصود اصلی صاحب نامه از نگارش آن بیان می شود .پایان یا مقطع نامه ،شامل عبارات

تکریم آمیز و دعاگونه ای است که نویسنده کالم خود را با آنها حسن ختام می بخشد»

(رزمجو .)192 :1370 ،بدایع االنشاء نیز مجموعه ای از ترسالت است که با  390شماره

ترسل و انشاء بر حسب طبقات
از یکدیگر تفکیک شده و مؤلف آن را به قصد تعلیم فن ّ

مردم ،در سه قسم نوشته است .از آنجایی که این اثر یک منشأت درباری و دیوانی است،

مؤلف در نوشته ي خود از انواع صنایع لفظی و معنوی برای آراستن کالم و زیبایی لفظی

و ظاهری متن ،بهره برده است.

نثر مصنوع بدایع االنشاء را می توان نمونه ی اعالی نامه نگاری دانست که در مجموع با

الگوی خاص کتابت قدیم تدوین یافته است« .با مطالعه و بررسی دقیق نامه های آن،

به نکات و دقایق دستوری ،لغوی ،چگونگی استعمال صنایع ادبی و سایر ویژگی های

سبک شناسی می توان دست یافت و از اسلوب بیان در ترسل و شیوه ی نگارش مکاتبات
رسمی دیوانی که در دربارها رایج بوده و هم چنین از سبک نگارش نامه های خصوصی

(اخوانیات) می توان آگاه شد و در بررسی سیر تطور و تحول نثر فارسی طی قرون و
اعصار متمادی ،اطالعات ذی قیمتی از این متون کسب کرد» (مردانی.)38 :1377 ،
 -7مؤلفه های هویت ملی در بدایع االنشاء

همان گونه که از تعریف هویت ملی بر می آید ،این مفهوم دارای عناصر سازنده ای است

که ازجمله مهم ترین آنها ،می توان به ارزش های ملی ،دینی ،جامعه ای و انسانی اشاره
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کرد .ارزش های ملی ،تمامی مشترکات فرهنگی ،اعم از سرزمین ،زبان ،نمادهای ملی،

سنت ها و ادبیات را شامل می شود .ارزش های دینی ،تمام مشترکات دینی و فرهنگ

دینی را شامل می شود .ارزش های جامعه ای به اصول ،قواعد و هنجارهای اجتماعی نظر

دارد و ارزش های انسانی ،به کلیه ی اصول و قواعد انسانی ،فارغ از هر گونه محدودیت

اجتماعی و جغرافیایی برای نوع بشر نظر دارد (زهیری.)201 :1381 ،

برای شناخت ملیت و هویت ملی هر اثری ،ابتدا باید عناصر تشکیل دهنده ی آن

را بازشناخت .در ادامه به اختصار ،بازتاب مؤلفه های هویت ملی ایرانی ،در نامه های

بدایع االنشاء یوسفی هروی نمایانده می شود:
 -1-7سرزمین

هیچ جمعیتی بدون داشتن سرزمینی خاص ،به عنوان یک "ملت" شناخته نمی شوند.

اگرچه مفهوم "سرزمین" در گذشته با مفهوم امروزی آن ،بسیار متفاوت بود و نگاه
مردم قدیم به سرزمین ،صرفاً محدود به انتساب به یک قلمرو جغرافیایی و آن هم بدون
مشخص بودن حدود و مرزهای دقیق آن بود ،اما از منظر جغرافیایی و تاریخی ،مردم

ایران از دیرباز در سرزمینی که "فالت ایران" نامیده می شد ،اسکان یافته و ملت ایران

را شکل دادند و از حدود  2500سال پیش (دوره ی هخامنشیان) هويتی جهانی پیدا
کرده و در شمار تمدن های بزرگ جهان قرار گرفتند .یوسفی هروی که اهل خواف بود،

در بخش پایانی نامه های خود ،بویژه در بخش نخست کتاب با جمالتی دعایی ،به نام

سرزمین های این فالت پهناور اشاره نموده و بدین گونه نامه های خود را پایان می دهد.

در ادامه نمونه هایی ذکر می گردد:

از دارالسلطنه ی هرات  -صینت عن تطرق اآلفات  -به ابالغ این صحیفه ،اقدام نمود

(بدایع االنشاء :نامه نخست)
عن السلخ  -سِ َمت انتها یافتـه ( ...همان :نامه )2
از ُقبه االسالم بلخ َ -ح َفظ اهلل برکاتها ِ
از مشهد مقدسه ی رضویه  -علی ما بینها و َعلی َسا ِک ِن ِها َو ال َّتحِ َیه  -صورت ارسال
پذیرفت (همان :نامه )3
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وطن ال ُعلما  -رقم تبلیغ یافت (همان :نامه )4
از بَلدِه ی بخارا  -الزال
معدن الفضال و َم ُ
ُ
از محروسه ی کابل َ -ح َف َظها اهلل تعالی عن ال َت َزل ُزل  -سِ َمت ارسال یافت (همان :نامه

)5

از ّ
خطه ی بغداد  -الزال َموطِناً ِلِرشاد َلرشاد  -صورت اِنها پذیرفت (همان :نامه )6

ّ
از
محولت  -الزالت محروسه عن اآلفات  -صورت َعرض یافت (همان :نامه )7
از والیت ن ََسف ُ -خ َّصت بانوار الشرف  -سِ َمت َعرض پذیرفت (همان :نامه )8
هل ال َتمکین  -رقم َعرض یافت (همان :نامه )9
از بلده ی قزوین  -الزالَت ِالَ ِ

از والیت جام  -الزالَت َمأ َمنت الکرام االَنا ِم  -صورت عرض پذیرفت (همان :نامه )10
از والیت خواف ُ -ح َّفت ب َِمیامِن االطالق  -سِ مت َعرض یافت (همان :نامه )11
از والیت قهستان ُ -ح َّف ِ
ت االمن َو االمان  -رقم َعرض پذیرفت (همان :نامه .)12

همان طور که اشاره شد ،یوسفی هروی بعد از مهاجرت به هند ،بدایع االنشاء را در آن

دیار نوشت ،اما در نامه های این کتاب ،تنها نام والیت ها و شهرهای ایران ،بویژه خراسان
بزرگ ذکر شده است.

 -2-7دین و مذهب

از دیرباز سرزمین ایران ،مهد ادیان کهن (دین زردشت) و دین اسالم بوده است.

به همین دلیل ،در شکل دهی "هویت ملی" نقش برجسته ای داشته است .در دوران
هخامنشی" ،اهورا مزدا" در غالب کتیبه ها حضوری روشن دارد .در دوران ساسانیان

حکومت بر محور دین زردشت مشروعیت می یابد و ارکان قدرت در دست موبدان است.

در دوره ی تمدن اسالمی در زمان حکومت خلفای عباسی ،رهبری دینی و سیاسی یکی
بوده و پس از این دوران نیز ،غالباً سالطین و پادشاهان با دین و مذهب مردم هم نوایی

می کردند و بسیاری از عناوین و القاب های دینی را برای خود برمی گزیدند .در زمان
صفویه پادشاهان صفوی ،خود را منادیان دین و مبلغان مذهب می دانستند و عم ً
ال هم

مذهب غالب مردم ایران قرار دهند تا آنجایی که «ارتباط
توانستند مذهب شیعه را
ِ
معنوی و دوستی بین شاه اسماعیل اول و بابرشاه ،پناهنده شدن همایون پادشاه به
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دربار شاه طهماسب اول جهت استمداد برای دستیابی به تاج و تخت از دست داده اش
و مکاتبات دوستانه ی شاه عباس اول و اکبرشاه» (عالمی ،1385 ،ج  )16 :1نیز زمینه

ساز ابداع "دین الهی" شد« .از مهمترین اتفاقات دوران اکبرشاهی که باعث دگرگونی

ریشه ای در ساختار زندگی مردم سرزمین هند شد ،ابداع و اختراع "دین الهی" بود که

از طرف اکبرشاه که در بیست و سومین سال سلطنتش (مطابق با 996ق ).به آن دست
زد و به همین خاطر در بسیاری از منابع و کتب تاریخی ،وی را به عنوان مصلح مطرح

می کنند .این اقدام جسورانه و مبتکرانه که هدف اصلی آن نزدیک تر کردن دل های مردم

سرزمین هند به یکدیگر و برانداختن ریشه ی دشمنی ها و اختالفات فرق مختلف کشور

پهناور گورکانی بود ،با استفاده از مسائل مشترک و مورد قبول ادیان و مذاهب مختلف بر
اساس صلح کل ،به راهنمایی بعضی از وزیران و دانشمندان دربار ،هم چون شیخ مبارک

ناگوری و دو فرزندش  -ابوالفیض و ابوالفضل  -و دانشمندانی چون مالاحمد تتوی و
دیگران ،میسر گردید» (همان.)59-58 :

یوسفی هروی نیز به سهم خود در آثارش ،بویژه در نامه های بدایع االنشاء این مؤلفه ی

هویت ملی را نمایانده است .کتاب با دیباچه ای موزون و مسجع در حمد خداوند و ستایش

از او و نعت پیامبر و آل و اصحابِ او پی افکنده می شود .این دیباچه با تحمیدیه ای زیبا،
چنان که مرسوم بود ،چنین آغاز می شود« :زینت
عنوان هر نامه ي نامی و زیور دیباچه ي
ِ

هر صحیفه ي گرامی ،حمد مبدعی است که منشی حکمت بالغه و کاتب قدرت کامله اش
اإلنسان َما لَم
به قلم ابداع و خامه ي اختراع ،جراید عواید انسان را به ارقام اکرام "علَّ َم
َ

رسول خدا را به شرف
یَعلَم" مرقوم گردانیده و منشور فایض النور فصاحت و بالغت
ِ
طغرای َغ ّرای " َفأتُوا ب ُِس َورة مِثل ِه" بخشید» (دیباچه بدایع االنشاء).

یوسفی در خالل نامه ها که سرشار از استشهاد به آیات قرآن و احادیث قدسی است،

کالم را این گونه آذین بسته است:

رش" (زمر:
المآلئ َک ًة
حآفین مِن َح ِ
ول ال َع ِ
َ
سریر عظمت و ُمتکاء عظمت به جنود " َو ت ََری َ

 )75محاط و محفوف باد (بدایع االنشاء :نامه .)33
صر إ ِ َّل مِن عِن ِد اهلل ِ" (آل عمران )126 :جلوه نماید (همان:
هر سحرگاه از منظرة " َو َما ال َّن ُ
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نامه )37

الدا ِع" (بقره )187 :مستظهر می باشد (همان :نامه )57
یب َدع َو َة َّ
به میامن وعدة "أُجِ ُ
مبین حکمی از احکام "نون َو ال َقلَ ِم َو َما یَ ُ
ون" (قلم )1 :مورد شریفش
سط ُر َ
هر حرفی ّ

را عنوان ( ...همان :نامه )89

ص ب َِرحم ِت ِه َمن یَشآ ُء" (آل عمران )105 :چون آفتاب عالم تاب از
محتوی بر اسرار "یَخ َت ُّ

ذره پروری طلوع نمود (همان :نامه )99
مطلع ّ
پیوسته به تفسیر "آیاتٍ ب َ ّ ِیناتٍ " (نورُ )1 :خ ّدام اشتغال می نماید (همان :نامه )110
مد ِ ّل َّ
الذیِ َهدان َا ل َ
ِهذا" (اعراف )43 :بر زبان جاری گشت (همان :نامه )111
"الح ُ
کلمات َ

به ظهور نور آن خطاب که صورت " َکمِشکو ٍة فیها م
ِصباح" (نور )35 :داشت (همان:
ٌ

نامه )113

خدام را از حضرت آفریدگار ّ -
جل سلطانه -
" ...و َس ّ ِب َح ب ِال َعشِ ّ ِی َو االِبکا ِر" تر ّفع اقدار ّ

استدعا می نماید (همان :نامه )116

یوسف نبی  -علیه و علی آبائه السالم  -بعد از بضع سنین خلعت "و َکذل َِک َم َک َّنا
وس َف" (یوسف )21 :پوشید و حضرت یونس  -علیه السالم  -بعد از مکث در سجن
ل ُِی ُ
بطن حوت ،شراب مستطاب " َفاج َتبا ُه َرب ُّ ُه" (قلم )50 :نوشید (همان :نامه .)261
توجه به آنچه بیان شد می توان این نظریه را تقویت کرد که در مطالعه ی هويت
با ّ

ملی ،نمی توان از نقش تأثیرگذار دین و مذهب غافل بود و باید آن را به عنوان عامل مهم

"هم بستگی اجتماعی" و در نتیجه "هویت جامعه ی ایرانی" به شمار آورد.
 -3-7زبان

زبان ،بعد مهمی از میراث مکتوب هر ملتی است .زبان نه تنها بهعنوان یک محصول

اجتماعی ،ابزار و وسیلهی ارتباطات بهشمار میرود ،بلکه خود بهعنوان بخشی از متن

روابط اجتماعی که در بازتولید هویت ویژهی هر جامعه نقش دارد ،لذا میتوان گفت

«زبان یک ملت ،نظام معنایی آن ملت است» (همتی .)112 :1378 ،در این بین نیز

هویت ملی زمانی شکل می گیرد که یک قوم ،دارای یک زبان و ادبیات خاص باشد.
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ادبیات «خیلی خوب ،ارزش ها و ضد ارزش ها ،آرمان ها و آرزوها و خالصه شعور جمعی

و آگاهی ملی ملت ها را نشان می دهد» (امین.)5 :1384 ،

اشتراک زبان در میان جمعی از انسان ها ،موجب رشد ارتباط میان آنان و در نتیجه،

تولید مفاهیم مشترک می شود که این خود در ایجاد "هم بستگی اجتماعی" بسیار مؤثر

است .به عبارتی ،می توان گفت بدون وجود زبان مشترک ،هیچ جمعی از انسان ها تشکیل
نخواهد شد .در میان مردم ایران از دیرباز تا امروز ،زبان فارسی چنین نقشی را ایفا کرده
است .این زبان ،به خاطر توانمندی های ممتاز خود توانسته است فراتر از زبان های قومی

و محلی موجود ،نه تنها به عنوان محور فرهنگ و تمدن ایرانی ،بلکه به عنوان عامل

وحدت بخش مردم ایران ،در طی قرن های متمادی ایفای نقش کند.

از زبان به عنوان پایه ای ترین مؤلفه ی هویت ملی ایرانی می توان یاد کرد .زبانی که

علی رغم آمیختگی هایش با واژگان بیگانه در طول تاریخ ،تاکنون اصالت خود را حفظ

کرده است و نویسندگان با برجای گذاشتن آثار گرانقدر به زبان فارسی ،به رهبری و
هدایت جامعه دست زده و به کمک یکی دیگر از مؤلفه های هویت ملی ،در بقا و دوام

آن می کوشند .حکیم یوسفی هروی نیز در خلق آثار طبی و غیرطبی خود ،به این مؤلفه

هویتی توجه داشته است ،با آن که وی زادگاه و تباری خراسانی دارد و در سال هایی

که به هند مهاجرت کرده و در دربار ظهیرالدین بابر و پسرش همایون ،به سر می برده

است ،در آن دیار همه ی آثار خود را به زبان فارسی نگاشته است که این خود نمود و

پاسداشتی از زبان و هویت ملی و ایرانی اوست.
 -4-7مردم و دولت

مردم و دولت به عنوان یکی دیگر از مؤلفه ها ،نقش تعیین کننده ای در تکوین "هویت

ملی" ایفا می کنند .از این رو ،از دیرباز ارتباط مؤثر این دو بسیار حائز اهمیت بوده است.
یوسفی هروی در نامه های بدایع االنشاء به این مؤلفه نیز توجه تام و تمام داشته است،

زیرا در میان این نامه ها ،نامه هایی است که خطاب به مردم و خطاب به دولت نوشته

شده است .در واقع ،در نامه های بخش اول و دوم این اثر ،بعد از مطلع (صدر نامه) که

بازتاب هویت ملی ایرانیان ،در نامه های بدایع االنشاء ...
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همان ابتدای نامه بعد از تسمیه است و نامه با آن آغاز می شود ،روی سخن با اشخاص،

گروه ها و طبقات دیوانی کشور است .عنوان بخشی از نامه ها به شرح زیر است:
1 .1سالطین به طبقه اعلی از سالطین نویسند

2 .2سالطین در جواب طبقه اعلی از سالطین نویسند
3 .3سالطین به طبقه اوسط از سالطین نویسند

4 .4سالطین در جواب طبقه اوسط از سالطین نویسند
5 .5سالطین به طبقه ادنی از سالطین نویسند

6 .6سالطین در جواب طبقه ادنی از سالطین نویسند

7 .7اوالد سالطین به سالطین نویسند

8 .8اوالد سالطین در جواب سالطین نویسند
9 .9هم اوالد سالطین به سالطین نویسند

1010اوالد سالطین در جواب سالطین نویسند
...

برای هر یک از این نامه ها ،بنا به مخاطب آنها ،عناوین و نعوت خاصی می آمده است.

«انتخاب و استعمال آن هم از نظر تعداد و هم از جهت کیفیت ترکیب ،به سه عامل

اصلی بستگی داشت -1 :نخست موضوع و نوع مکتوب  -2مرتبت و مقام کاتب در

مقایسه با شغل و رتبه ی مخاطب  -3ذوق و سلیقه ی نویسنده در برداشت و گذاشت

و درجه ی مهارت و ابتکار او در ابداع و نوآوری در نحوه ی تلفیق و ترکیب» (خطیبی،
.)336 :1383

 -1-4-7نمونه نامه های خطاب به مردم

مالطفة مرغوب و مفاوضة مطلوب چون هوای بوستان ،دل گشای و چون وصال دوستان،
طرب افزای ،به ّ
غرا مسلسل و دلگشای و لفظی چون آب حیات،
طرار و ُغ ّرة ّ
خطی چون طرة ّ
در الطف اوقات [ر ]211و اشرف ساعات سِ َمت وصول یافت (بدایع االنشاء :نامه .)155
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 -2-4-7نمونه نامه های خطاب به دولت

سایة رأفت و عاطفت شاهزادة سلیمان سریر آصف تدبیرَ ،مظهر انوار سلطنت باهره،
ُمظهرآثار ملّت زاهره ،واضع میزان عدل و انصاف ،قامع بنیان میل و اعتساف ،بر مفارق
کا ّفة اَنام الی یوم القیام پاینده باد (همان :نامه .)17
در واقع ،یوسفی هروی به عنوان منشی دربار همایون شاه ،این اثر ادبی را به قصد تعلیم

فن ترسل و انشاء که پیشینه ی دور و درازی در تاریخ ادبیات ایران دارد ،نوشته است

تا دبیران و
نویسندگان نامه ی دولتی ،غیردولتی و عامه ی مردم جامعه ،در هر طبقه ای
ِ

که هستند بتوانند با توجه به این نمونه ها ،نامه های خود را به نگارش دربیاورند .از این
منظر ،خواندن این نامه ها ،برای آشنایی با اسلوب بیان در فن ترسل ،پی بردن به سبک

نامه نگاری گذشته ،شیوه ی نگارش مکاتبات
رسمی دیوانی و نحوه ی ارتباط طبقات
ِ
گوناگون جامعه ی ایرانی به عنوان یک مؤلفه ی هویتی ،بسیار راهگشاست.
 -5-7ادبیات

در جامعه ی بزرگ ایران ،تنوع قومی از دیرباز وجود داشته و به عنوان یک اصل پذیرفته
شده است ،اما همیشه عنصر "ایرانی بودن" و تع ّلق به "سرزمین مشترک" و داشتن

"زبانی مشترک" ،عامل وفاق اجتماعی و در نتیجه ،تقویت ساختار هویت ملی ایرانی

بوده است .در نامه های بدایع االنشاء ،حدود  756بیت از اشعار لطیف قدیمی و 300

مصراع از شعر شاعران به نام ایرانی آمده است .ابیاتی از انوری ،خاقانی ،سلمان ساوجی،
عبید زاکانی ،سعدی ،اسکافی غزنوی و حافظ شیرازی که هر کدام در خطه ای از ایران

پهناور به سر می بردند .در ادامه به اختصار به چند نمونه ی شعری اشاره می شود:
سلمان ساوجی:

همیشه تا به بیاض نهار می آرنـد

حساب عمر و بقای تو باد چندانی

مسـودات لیـالی برای ضبـط حسـاب

که از محاسبه عاجز شوند کلک و کتاب
(بدایع االنشاء :نامه )69
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سلمان ساوجی:
همیشه تا متولّد شود ذکور و اناث
هزار سال دوام و بقای عمر تو باد
اسکافی غزنوی:

همیشـه تا مـه تابنـده بـر سپـهــر بلند

به فضل باش نماینده در جهان چون بدر
حافظ شیرازی:

جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس

هیـچ آگهـی ز عالم درویشـش نبود
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همیشه تا مترادف بود شهور و سنین

شهور او همه اردی بهشـت و فروردین
(همان :نامه )70

هـالل و بدر شـود ز اجتـماع و استقبال

به عمر باش فزاینده در زمان چون هالل
(همان :نامه )117

قصـه هیـچ آشنا مپـرس
بیـگانه گرد و ّ

آن کس که با تو گفت که درویش را مپرس
(همان :نامه )201

اندیشمندان از دیرباز ،همواره ادبیات را آیینه ی فرهنگ و تمدن یک ملت معرفی

کرده اند ،زیرا تمام وجوه مدنیت ملت ها ،در آثار مکتوب شان جلوه گر است .در واقع،
ادبیات ملی یک قوم در کنار سنت ها و آیین های بازمانده از روزگاران پیشین ،مجموعه ی
تمدن آن قوم را تشکیل می دهند .بدین منظور یوسفی هروی در خالل نامه های

بدایع االنشاء  -بویژه در بخش سوم  -به شعر
شاعران پارسی گوی پیشین اشاره کرده
ِ
است و به یقین ،هدف او آشنایی بیشتر مخاطبانش با ادب و فرهنگ ایران زمین بوده

است .او در این
بخش از مؤلفه ی هویتی ،از شعر سلمان ساوجی ( ،)%35حافظ ()%20
ِ
سایر شاعران ( )%20بهره برده و مابقی سروده های خود شاعر ( )%25است .نمودار .1
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سلمان ساوجی
حافظ شیرازی
یوسفی هروی

سایر شاعران ایرانی%20

نمودار )1درصد آماری اشعار شاعران ،در کتاب بدایع االنشاء

 -6-7سنتها و آیینها

برای سرزمین بزرگ ایران ،صرف نظر از تنوع قومی و زبانی ،سنت ها و مراسم مشابهی

وجود دارد ،آیین هایی مانند عید نوروز ،شب یلدا ،چهارشنبه سوری و اعیاد مذهبی مانند

عید فطر ،عید قربان و میالد پیامبر (ص) ،نیمه شعبان و مراسم عزاداری های دینی.

از ویژگی های ایرانیان مسلمان در طول تاریخ ،دلبستگی و تعلق خاطر به فرهنگ ها
و سنت های دیرین شان بود .ایرانیان پس از آن که به دین اسالم درآمدند ،توأم با

بزرگداشت شعائر و ارزش های اسالمی ،بسیاری از آیین ها و سنت های کهن خود را با
شور و شوق فراوان پاس می داشتند .یوسفی هروی نیز در مضمون نامه های خود ،به
این مؤلفه ها اشاره کرده است:

 -1-6-7در تهنیت عید اضحی

قدوم رسوم عید اضحی که وقت احترام مسالک بیت الحرام و زمان اتمام مناسک کعبه

با احترام است بر آن عالی جناب مبارک باد (بدایع االنشاء :نامه .)282
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 -2-6-7معاودت حج
ح ّقا که چون بشارت معاودت آن جناب از سفر مبارک با حصول مثوبات «و َمن َد َخلَه
َکان آ َم َّنا و احاطة َج َع َل َّ ُ
اس» استماع افتاد ،وظیفة حمد
الل ال ْ َك ْعب َة ال ْ َب ْي َت ال ْ َح َرا َم ق َِيا ًما ل ِل َّن ِ
و رابطة شکر ،مرتب و موظف شد و مواد افراح و اسباب ارتباح قلوب و ارواح ،سمت تزاید

و تضاعف پذیرفت (همان :نامه .)306

 -3-6-7در تهنیت فصل ربیع (نوروز)
خصوصاً زمان تحویل آفتاب جهان افروز که نوروز اهل اسالم است ،انتقال آفتاب رفیع

به نقطه اعتدال ربیع که موجب ابتهاج مزاج لطیف و واسطه افراح ارواح وضیع و شریف

است بر جناب عالی خجسته باد (همان :نامه .)285

ایرانیان از دیرباز در حفظ و برپایی هرچه باشکوه تر جشن فروردین که مواهب گران بهای

طبیعت و هنگامه ی تجدید عهد نشاط و شادمانی است ،اهتمام می ورزیدند و در کتب

بزرگان شیعه ،به خصوص در قرون متأخر ،اخبار بسیار در فضیلت نوروز منقول است و از

آنها نیک پیداست که ایرانیان میهن پرست عاقبت توانستند ،یکی از بزرگ ترین مراسم
ملی خود را در لباس مذهب جلوه دهند و بنیاد آن را بدین طریق استوارتر سازند .به

همین دلیل یوسفی هروی نیز "تهنیت نوروز" را در ذیل آیین و رسوم اسالمی آورده
است.

 -4-6-7عید فطر

مبرات است و قدم این زمان سعید که اوان مسرات است،
مقدم عید فطر که موسم ّ
بر مالزمان مملکت پناهی ،به فیض عنایت حضرت الهی مبارک باد (همان :نامه .)281
به گفته ی مورخان ،هر چند جانشینان تیمور به لحاظ ساختار حکومتی وارث تشکیالتی

بودند که تیمور بر اساس سنت های مغولی بنا نهاده بود ،اما «تفاوت اساسی در ساختار

قوانین اسالمی بر قوانیت مغولی
حکومتی جانشینان تیمور با خود او ،رجحان دادن
ِ
بود» (یارشاطر )70 :1370 ،و علی رغم رواج تسنن به عنوان دین رسمی هند و حنفی
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مذهب بودن همایون شاه ،همواره در این سرزمین اصول فقهی تشیع حکم فرما بود»

(عالمی ،1385 ،ج )590 :1که یوسفی هروی در ذیل عنوان نامه های شماره ی  286در

تهنیت نکاح 290 ،در تهنیت زفاف و  299در تهنیت ختنه کردن به این سنت ها نیز

اشاره نموده است .با توجه به موضوع و محتوای نامه های بدایع االنشاء ،به نظر می رسد

ترویج مذهب و آیین های اسالمی  -ایرانی در دوره ی گورکانیان ،خود بعدها توانسته

است مقدمه ای برای ابداع و اختراع "دین الهی" از طرف اکبرشاه در بیست و سومین

سال سلطنتش (996ق ).باشد و یوسفی هروی به عنوان مهاجری ایرانی در بخش سوم
نامه های بدایع االنشاء به این سنت ها و آیین های اسالمی و ایرانی ،اشاره کرده است.
نتیجه

آنچه در این مجال بیان شد ،گویای این اصل است که در هویت فردی ،فرد خود را با

نشانه ها و معیارهای شخصی و محیط کوچک مثل خانواده معرفی می کند .در هویت

جمعی ،فرد خود را با نشانه های نژادی ،قومی ،حرفه ای ،شغلی و مذهبی معرفی می کند

که همه ،جنبه های گوناگون هویت اجتماعی است .یعنی هویت اجتماعی از تنوع زیادی
برخوردار بوده که در باالترین سطح آن ،هویت ملی قرار دارد .اما هویت ملی بر خالف

هویت جمعی ،منحصر به فرد نبوده و هیچ فردی نمی تواند بیشتر از یک هویت ملی

داشته باشد .در هویت ملی ،احساس هم بستگی بزرگ قومی و ملی و آگاهی از آن محیط

کالن است که منظور همان محیط ملی ،یعنی سرزمین و دولت می باشد .بهره گیری
از مؤلفه های هویتی مانند زبان ،دین ،گذشته تاریخی و منافع مشترک می تواند به

هم بستگی ملی منجر شود .با توجه به نقش تعیین کننده ای که هویت ملی در حوزه ی
فرهنگ ،اجتماع ،سیاست و اقتصاد دارد ،عالوه بر ایجاد هم بستگی و مشروعیت بخشیدن

به نظام جامعه ،نقش عمده ای را در قوام و دوام یک ملت ایفا می کند و حتی برای تعیین
مسیر زندگی جمعی در آینده و اهداف ملی ،نقش خاصی را بر عهده می گیرد .اما آنچه

که اغلب محققان بر آن اتفاق نظر دارند ،این است که سه رکن مهم و عمده ی هویت

ملی ایرانیان ،جغرافیا و سرزمین ،زبان فارسی  -با همه ی تغییراتی که در اثر آمیزش با
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سایر زبان ها داشته است  -و دین اسالم است.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که نامه های بدایع االنشاء ،سرشار از مضامین هویت

ملی ایرانی و اسالمی است ،به گونه ای که می توان گفت آیینه ی تمام نمای جامعه ی

ایرانی محسوب می شود .یوسفی هروی با بیانی فصیح و بلیغ و با به کارگیری عناصر

زبانی ،چون ارسال المثل ،استشهاد به آیه و حدیث ،ایجاز و اختصار کالم ،سجع ،ملمع
و غیره توانسته اثری ماندگار خلق کند و در تار و پود نامه هایش ،مؤلفه های هویت ملی

را که در واقع معماری جامعه ی ایرانی  -اسالمی است را بنمایاند .سخن آخر این که ،با

جستجو در سایر آثار ادبیات کالسیک ،ادبیات معاصر ،ادبیات عامیانه ،ادبیات نمایشی

و غیره می توان به رد پای مؤلفه های هویت ملی رسید و با ترسیم مؤلفه های جدید در

جامعه ی کنونی ،می توان به بسیاری از بحران ها و چالش های فراروی هویت ملی ،خاتمه
بخشید.
منابع

−ابوالحسنی ،رحیم (" .)1387مؤلفه های هویت ملی با رویکردی پژوهشی" .مجله
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،دوره سي و هشتم ،ش ( 4زمستان):
.22-1

−احمدی ،حمید (" .)1382هویت ملی ایرانی ،بنیادها ،پالش ها و بایسته ها" .نامه
پژوهش فرهنگی ،سال هفتم ،ش ( 6تابستان).52-5 :
−اسفزاري ،معين الدين محمد زمچی ( .)1339روضات الجنات فی اوصاف مدینه
الهرات .تصحيح محمدكاظم امام .تهران :دانشگاه تهران.
−الطائی ،علی ( .)1378بحران هویت قومی در ایران .تهران :شادگان.
−امین ،حسن (" .)1384نقش شعر کالسیک فارسی در هویت ملی" .فصلنامه حافظ،
دوره دوم ،ش ( 14بهار).8-5 :

−بایبوری ،اسماعیل؛ کریمیان ،علیرضا (" .)1393جهانی شدن فرهنگ و تأثیر

آن بر هویت ملی ایران" .فصلنامه مطالعات روابط بین الملل ،دوره هفتم ،ش 28

140

فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان /سال  /12ش  /1پاییز 96

(زمستان).102-77 :

−برکت ،فرهاد ( .)1386هویت و بازتاب آن در ادبیات معاصر ایران .تهران :پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات.

−حاجیانی ،ابراهیم (".)1379تحلیل جامعه شناسی هویت ملی در ایران و طرح چند
فرضیه" .فصلنامه مطالعات ملی ،سال دوم ،ش ( 5پاييز).228-193 :

−حافظ ابرو ،شهاب الدين لطف اهلل بن عبداهلل ( .)1375جغرافياي تاريخي خراسان.
تصحيح و تحقيق صادق سجادي .تهران :ميراث مكتوب.

−خطیبی ،حسین ( .)1383فن نثر در ادب پارسی .تهران :ز ّوار.

−رجایی ،فرهنگ (ُ .)1382مشلِکِه هویت ایرانیان امروز (ایفای نقش در عصر یک
تمدن و چند فرهنگ) .تهران :نی.
−رزازی فر ،افسر (" .)1379الگوی جامعه شناسی هویت ملی در ایران" .فصلنامه
مطالعات ملی ،سال دوم ،ش ( 5پاييز).132-101 :
−رزمجو ،حسین ( .)1370انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی .مشهد :مؤسسه چاپ
و انتشارات آستان قدس رضوی.

−زاهد ،سعید (" .)1383هویت ملی ایرانیان" .راهبرد یاس ،سال اول ،ش ( 1زمستان):
.138 -129

−زرین کوب ،عبدالحسین ( .)1383از گذشته ادبی ایران .تهران :سخن.

−زهیری ،علی رضا ( .)1381انقالب اسالمی و هویت ملی .قم :انجمن معارف اسالمی
ایران.

−ستاری ،جالل ( .)1354درباره فرهنگ .تهران :شورای عالی فرهنگ و هنر.

−شیخاوندی ،داور ( .)1380ناسیونالیسم و هویت ایرانی .تهران :مرکز بازشناسی
اسالم و ایران.

−صفا ،ذبیح اهلل ( .)1379تاریخ ادبیات در ایران ،ج  1و  .5تهران :فردوس.

−عالمی ،شیخ ابوالفضل مبارک ( .)1385اکبرنامه و تاریخ گورکانیان هند ،ج  .1به
کوشش غالمرضا طباطبایی مجد .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

بازتاب هویت ملی ایرانیان ،در نامه های بدایع االنشاء ...

141

−علیخانی ،علی اکبر ( .)1386هویت در ایران .تهران :جهاد دانشگاهی.

−گل محمدی ،احمد (" .)1380جهانی شدن و بحران هویت" .فصلنامه مطالعات
ملی ،سال سوم ،ش ( 10زمستان).48-11 :

−مـراد ،ندا (" .)1394بررسی سبکی و محتوایی نسخه خطی بدایع االنشاء یوسفی
هروی" .در :مجموعه مقاالت دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات

فارسی .اردبيل :دانشگاه محقق اردبيلي با همكاري انجمن ترويج زبان و ادبيات
فارسي :مجموعه م.486-480 :

−مـراد ،ندا ،و ديگران (" .)1394تبیین سلسله مراتب اداری گورکانیان با تکیه
بر بدایع االنشاء یوسفی هروی" .فصلنامه گنجینه اسناد .سال بیست و هفتم ،ش

(105بهار).42-28 :

−مردانی ،فیروز (" .)1377ترسل و نامه نگاری در ادب فارسی" .کیهان فرهنگی ،سال
پانزدهم ،ش ( 147پاييز).43-37 :

−مسکوب ،شاهرخ ( .)1373داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع .تهران :فروزان روز.

−مطهری ،مرتضی ( .)1363خدمات متقابل ایران و اسالم .تهران :دفتر نشر اسالمی.

−نظری ،محمد ( .)1391مقدمه و تصحیح ریاض االدویه .تهران :المعی.

−نوایی ،امیرعلیشیر ( .)1363مجالس النفایس .تصحیح علی اصغر حکمت .تهران:
منوچهری.

−هال ،استوارت (" .)1383هويت هاي قديم و جديد ،قوميت هاي قديم و جديد".
بازگردان شهريار وقفي پور .ارغنون ،سال دهم ،ش ( 24تابستان).352-319 :

−همتی ،ماندانا (" .)1378زبان و هویت فرهنگی ،به نقل از بهروز گرانپایه".
مجموعه ی فرهنگ و جامعه ،سال اول ،ش ( 1پاييز).123-109 :

−هروی ،یوسف بن محمد بن یوسف (983ق) .بدایع االنشاء .کتابخانه ملی ملک :ش
بازیابی 2/3833

−یارشاطر ،احسان ( .)1370شعر فارسی در عهد شاهرخ .تهران :بنگاه ترجمه و نشر
کتاب.

142

فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان /سال  /12ش  /1پاییز 96

−یوسفی ،علی (" .)1380روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت ملی اقوام در ایران".
فصلنامه مطالعات ملی ،سال دوم ،ش ( 8تابستان).42 -11 :

−یوسفی ،علی ،و ديگران (" .)1379میزگرد فرهنگ و هویت ایرانی ،فرصت ها و
چالش ها" .فصلنامه مطالعات ملی ،سال دوم ،ش ( 4تابستان).60-13 :

