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Abstract  
The language, religion, art, tradition, politics, and customs of a society and its individuals separate it 

from other societies and give them an independent identity. With this view, it will be a valuable work 

that can show the individual, collective and national aspects of people's identity and make them and 

others aware of the good and bad of their existence. With this view, it will be a valuable work that 

can show the individual, collective and national aspects of people's identity and make them and others 

aware of the good and bad of their existence. In the fifth century, the cornerstone of the need of 

Iranian people interrogate the identity of the township trampled by the Aniranians, but Beyhaghi, 

despite his sympathy with Ferdowsi in identifying identity, and in the face of his contemporary 

history's efforts, he represents the identity of Islamic-Iranian. This research, with a library study and 

a descriptive, analytical method has searched for identity in Beyhaghi history. Findings show that 

Bayhaqi loves his land and his art served as a causal expression of the weaknesses and failures of 

Masood Ghaznavi, although he apparently calls him a martyr and is forced to pay more attention to 

the rule of Styla than the rule of the Platonist sovereignty. Beyhaqi has placed Islamic-Iranian 

characteristics in the context of the language and art of truth writing and has drawn it in the form of 

a minister and a secretary, who is based on punishment, providence and divine will, with wisdom, 

seriousness, foresight, courage, softness, tolerance and by correcting the corruptions, shows the 

image of Iranian cooperation and informs the people about their liberating qualities against the 

foolishness of Ghaznavids.   

Keywords: History of Beyhaqi, History Features, Paratext, Belief in 
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 اشتپاسد و جزا باور) بیهقي تاریخ در نگاریتاریخ هایویژگي

  (ایرانشهری رایمدا و سنجیدگي خردورزی،

 رانای کرمانشاه، رازی، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار،  وحید مبارک

 چکیده
کند. با و افرادر، آنرا از دیگر جوامع جدا مي زبان، دین، هنر، محيط، سياست، فرهنگ و آداب یک جامعه

ملي  هاي فردي، جمعي وهنامه، بتواند جنبهاین دیدگاه، ا ري ارزشمند خواهد بود که چون تاریخ بيهلي و شا

مردم را نشان دهد و آنان و دیگران را به بد و خوب وجودشان آگاه گرداند. در اواخر قرن چهارم و نيمة اول 

قرن پنجم )سدۀ اغتشاشات(، سنگ بناي نياز به بازجست خرد و سنجيدگي ایرانشهري پایمال شده در پي 

لویت فکریش با فردوسي در تابوالفضل بيهلي با وجود هم ، اماشدمه استوار هاي شعوبي و با شاهنااندیشه

و توجهي به ا رر  ها و در ساخت ظاهري کالمش، از فردوسي سخني نگفتکارکردهاي ایراني در روایت

ها ست. یافتها کردهجو ونگاري بيهلي را جستهاي تاریختحليلي، ویژگي –نشان نداد. این جستار توصيفي

ود غزنوي هاي مسعدهد که ا ر بيهلي سفارشي نيست و هنر او در خدمت بيان علّي و معلولي شکستان مينش

شود که به حکومت استيال بيش از نامد و ناچار ميهرچند که به ظاهر او را شهيد مي ؛است و ناتواني او بوده

ایراني را در فحواي زبان و هنرِ  -يهاي اسالمدهد. بيهلي، ویژگيحاکميت خردساالر افالطوني توجه نشان 

را در قالب شخصيت وزیر و دبيري ترسيم کرده است که بر مدار جزا، مشيت  حليلت نگارر قرار داده و آن

ها، سيماي خویي، مدارا و با اصالو تباهينگري، دليري، نرمو ارادۀ الهي، با خردورزي، سنجيدگي، آینده

ند. کشان در برابر نابخردي غزنویان آگاه ميهاي رهانندهردم را به ویژگينمایاند و مکارداني ایراني را مي

 .اث خردورزي، عملکردي همسان دارندفردوسي و بيهلي در تبيين تاریخ و آگاه کردن مردم به مير

 سازيبيدار خردورزي، جزا، باور فرامتن، نگاري، تاریخ هايویژگی بيهقی، تاریخها: کلیدواژه

 .مردم
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  مقدمه
واخر قرن چهارم به دليل شکست سامانيان و روي کار آمدن غزنویان، روزگار و سدۀ پایمال ا

شدن استلالل فردي و ضعب همبستگي ملي و شکست اقوام ایراني بود. شرق ایران به دليل 
تري براي طرو هاي دهلاني و ایراني، زمينة فراهمدوري از مرکز خالفت و وجود گرایش

بازگشت به آن را داشت. فردوسي از جملة آن دهلانان و شاهنامه از هاي ایراني و ویژگي
است که براي بازآگاهي و تجدید حيات روحي ایرانيان سروده شده  جملة آن آ ار فرهنگي

داشت شاه خردمند و فرهمند و است. گفتمان ایرانشهري و روو ایراني در شاهنامه با گرامي
شناسي و با وظيفه شود و فردوسي، شناسانده ميدادورز و در درازناي اسطوره و حماسه

هشياري تمام و درک حساسيت موضوع و زمان در ا رر تورانيان و به تبع آن ترکان را که 
شد محکوم کرده و در اردوگاه بدي قرارشان داده است و این دل و شامل غزنویان نيز مي

کست هم باید زنده و پوینده ت و آگاهي را به مردم بخشيده که روو ایراني در زمان شأجر
دارد. پ  از مرگ فردوسي، فضاي کلي حاکم بر نواحي مختلب  باشد و مردم را پویا نگه

سد. رماند و ميراث حفظ خردورزي از فردوسي به بيهلي ميخراسان بزرگ، همچنان پویا مي
 ت. سال پ  از مرگ فردوسي(، کتابش را نگاشته اس 58بيهلي در زماني نزدیک به او )

دهد که آنان دوست در عصر غلبة ترکان، نشان مي هاي تاریخي فارسيوجود کتاب
داشتند که کارهایشان  بت شود و یادي از ایشان در آ ار قلمي، باقي بماند و نویسندگان این 

-اند مسئوالنه، خردورزي و برتري روو ایراني و ضعبآ ار چون ایراني و دوستدار ایران بوده

  یافتهردم را به سستي قوم استيالاند تا مة قوم غالب را در کليت ا رشان گنجاندههاي نابخردان
و توانمندي روحي و فکري خودشان آگاه سازند. مولفان این آ ار )تاریخ جهانگشاي جویني 

اهر اند با حفظ ظحجت و مرکز اسناد اداري دسترسي داشته ةو تاریخ بيهلي( که به خزان
فظ شناسي و پ،یرر و ایفاي رسالت دبيري، ضمن حفتگان، با وظيفهنگاري استيالیاتاریخ

 عه،هاي معمول جامها و عرفبسياري از سنت زبان فارسي و هنر نویسندگي و باورهاي دیني،
 اند تا بدینها را در ا رشان گنجانيدهها و سوگواريو رسوم، جشن آداب حاکم و سياست

از  وشهري مسلط بر روحشان را به نمایش بگ،ارند ارچوب فکري ایرانهوسيله دِین خود و چ
خورده را فراهم آورند. هر چند که مسعود  ت یافتن مردم شکستاین راه، زمينة بيداري و قو

به گمان نگارنده، عالوه بر نکات جزئي،  ، اماغزنوي، محور گفتار و توصيب بيهلي است
ماي ه شدۀ بيهلي به دست آورد. وي سيتکهاي تکهتوان از داستاناموري کلي و فراگير را مي
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شت و آینة پاسداميمندي( را یيدر )بونصر مشکان، احمد بن حسن أوزیران و دبيران مورد ت
اما پایمال شده ایرانيان قرار داده  ،نگهداشتن روو ملي و شخصيت خردمندانه و دليرزنده

ر تاریخ بيهلي در ظاهچراکه  ،است. این نکته را باید از کليت تاریخ بيهلي دریافت کرد
دهد و مسعود را اميري را به درباریان نسبت ميها و ها و آزمنديمسعودي، اغلب خيانت

نمایاند تا او را در ظاهر امر، تبرئه کند چيزي که وظيفه بين شده و تابع اطرافيان ميدهن
ا ایراني ر نگريِ دبيران و وزیراناو پيروزي خردورزي، راستي و آینده، اما درباري اوست

 کند.راهکار غلبه و پيروزي بر حاکميت استيال معرفي مي
ها را بسان پيوندد و آنآگاهي از این توانمندي در ناخودآگاه ملت آنان را به هم مي

ان دهد و بدیشهاي آنان را التيام ميهاي شکستآورد و اندکي از زخمشخصيتي واحد در مي
حمد ر، بونصرمشکان و ان، خود بيهلي، حسنک وزیگمابخشد. البته بيقوت و حرکت مي
-از تمامي افراد و شخصيت ناميمها را الگوهاي ایراني تاریخ بيهلي ميکه آن حسن ميمندي

ها هاي تاریخ بيهلي متفاوت هستند و نگرر، اندیشه، خردورزي، رفتارها و باورهایشان، آن
ت کردن و مصادره و غار تن و نابودرا از دایرۀ قدرت سلطان مسعود و اطرافيانش که بر کش

سازد. خوشه مردان ایراني تاریخ هاي فروگرفتگان و... بنياد نهاده شده است، جدا ميدارایي
وليت ئکنند که وي در سایة وجودي آنان، مسبيهلي، این امکان و فضا را براي بيهلي فراهم مي
نجام به ا ي بخشيدن به مردمیت دربار و آگاهو وظيفة دبيري خود را در دو الیة جلب رضا

-ریزان و تلویتتوان از پایهبرساند. از این رو است که تاریخ بيهلي را چون شاهنامه مي

 دوسيفر کوشش و زندگي، زمان بودن که نزدیک، چراکنندگان روو ایراني به شمار آورد
 یکدیگر به ار فرهنگي دربار و حاکميت، آنان و سياسي نابسامان اوضاع بازتاب براي بيهلي و
 وجود اب فکري و همراهي او با وي راو هم فردوسي به بيهلي عنایت احتمال و ساخته شبيه
ایي هکند. نویسندگان و شاعران، در دورهمي است، تلویت نبرده او خود و ا ر از نامي اینکه

ند که اکه تشکيل حکومت ملي در بُعد سياسي دشوار یا غيرممکن بوده است، کوشش کرده
هاي ملهم از عامه و اهميت گري( و روایتوو ملي را با گرایش به روو جمعي )شعوبير

، نددر آ ار خود حفظ کن اسالمي -هاي ایرانيدادن به ایران در برابر انيران و توجه به اندیشه
از  هاي صوري و گاه آشکار ويگفتمان بيهلي به دليل پيوستگي به دربار و حمایت اما 

به وضوو تمام و یا  توانستهانيراني، بيدادگر و زورمدار است، نمي مسعود غزنوي که
ومت حکایراني را با نظر به  –ایرانشهريِ خالص باشد، پ  وي به ناچار گفتمان اسالمي



 100 |مبارک 

 

اي است که بيهلي را از سلب مبارزر جدا و این همان نکته استيالي غزنوي برگزیده است
هاي ایراني که ها و اسطورهمي از فردوسي و حماسهشود که ناکند و همين امر، سبب ميمي

ميان  به اطن مخالفت با محمود و مسعود استدر ظاهر مبارزه با تورانيان و انيرانيان و در ب
ال نویسي درباري که مجسرا است و بيهلي تاریخنياورد. البته، فردوسي دهلاني اسطوره

 تکرار گفتارهاي تاریخي پيشينيان نيزسرا دارد و از تري نسبت به دهلان پهلوانياندک
هاي آشکار و پنهاني از عشق به ایران و ایراني، این تاریخ و آن کند، رشتهخودداري مي

که روو ایراني، فردوسي و بيهلي و مردم ایران را به  پيوندند همانطورياسطوره را بهم مي
 پيوندد. هم مي

عکاس گ،ارد. انميدر تاریخش به نمایش ایراني را  -تنيدگي عنصر اسالميبيهلي در هم
ان هاي شاهان و فرمانروایتصویر واقعي حکومت ستمگرانه پادشاه غزنوي یا بيان داستان

، ضمن اندنامي و بدنامي دریافت کردهدادگر و ستمگري که پادار کارهایشان را با نيک
 ي تصویري آرماني ازهاي خوب و بد پادشاهي براي مردم، بازنمایکوشش براي ارائه نمونه

قدرت و مردم که بازتابي از ناخودآگاه جمعي مردم است در قالب وزرا و دبيران ایراني، 
یابد تا از این راه، عالیق و خلق و خوي خود و روو ملي و سيماي مردم ایران را شکل مي

اي فردي هبنمایاند. خواننده با مطالعة استلرایي در تاریخ بيهلي و با تایيد و شناخت ویژگي
اي هرسد و با شناخت این گروه در ميان گروهبه شناخت جمعي از ایرانيان مي وزیر و دبير

ز آن ا هاي ایرانيبه بازشناسي روو ملي و ویژگي ب و متمایز از هم در تاریخ بيهليمختل
تواند برسد. همانطوري که با شناخت مسعود غزنوي، تمثال و مجسمة امير ناتوان و ضعيب مي
 بيند که بر سرزميني واال استيال و چيرگي یافته است.زورمدار را در نمایشي توصيفي مي و

نکته در اینجاست که رور بيهلي در بازنمایي روو ملي و ایراني با دخيل و مو ر دانستن 
هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در اعمال همة کارگزاران دربار، همراه شده دگرگوني
بودن غزنویان و اعوان و که از پ،یرفتن نژادگي و ایراني و اصيلیعني ضمن این ؛است

یشة کند که با اندبردگي سبکتکين را با وضوو کامل بيان مي زند؛انصارشان، سر باز مي
ایرانشهري در بارۀ نژادگي پادشاهِ دادگر و فرهمندي و داشتن گوهر و اصل و نسب شاهانه، 

طفي خود در بيان ميراثِ اسالميِ جانشينيِ پيامبر سپ  با نشان دادن نظر عا ،مخالب است
هاي امير غزنوي و پادشاه آرماني اللهي آنان و روایت حماسي جنگبراي شاهان و گمان ظلّ
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نشان دادن مسعود در قبال امير محمد و کنار آمدن اندیشمندان و نخبگان با شيوۀ حکومت 
 نمایاند.نگاریش مير تاریخایراني خود را د –غلبه و استيالي وي، نگرر اسالمي

 هنگاري بيهلي بپيدا و پنهان تاریخ گرایش جستار، بازنمایي این نظري ارچوبهچ
سي اي از همسویي بيهلي با فردونشانه را است که آن ایراني -اسالمي و ایرانشهري هاياندیشه
 توان دانست.هم مي

 پژوهش پیشینۀ. 2
 ،6877 صفا،) آمده بيهلي آ ار و احوال زندگي، مورد در هاادبيات تاریخ در آنچه بر عالوه
 خاص بيان و زبان بر نيز شناسيسبک هايکتاب( 98-91: 6879 والدمن، و 877: 2 و 6 ج
، بهار و 625-689 :6831خطيبي،) اندکرده تأکيد مرسل نثر در بيهلي تاریخ نمونگي بر و وي
( که تحليل و 6837ران )رضي، و آ اري چون بيهلي پژوهي در ای (66-69: 2 ج ،6878

ي تاریخ بيهلي هاتوصيفي درست از مطالعات تاریخ بيهلي را ارئه داده است و نيز کتابشناسي
هاي مختلب تاریخ بيهلي ( و چام6837و ميرزادي،  6837منش، نيک ؛6865، )رادفر
و  6876؛ فياض، 6887؛ ادیب پيشاوري، 6866؛ نفيسي، 6879؛ یاحلي، 6838پژوه، )دانش

ارنده اند. نگویاي مختلفي از زندگي و اندیشه و ا ر بيهلي را نشان داده  (6816خطيب رهبر، 
 .کندبه معرفي چند منبع بسنده مي

 نتيجه نای به و مشابه با فردوسي دانسته را هاي بيهلياندیشه( 236: 6892) ندوشن اسالمي
ه ب( ديماتری –حنفي) او ینيد نگرر و بيهلي هايفعاليت درباري محيط که است رسيده
او  ينيب و جهان فکري چهارچوب به بخشيدننظام در بيهلي ایراني -باورهاي اسالمي عالوۀ
 . اندبوده عوامل تریناصلي و ا رر،

( از محرکات باطني حوادث و وجود اراده، عاطفه و احساس نهان 6813زریاب خویي )
 در پشت هر حاد ه تاریخي سخن گفته است. 

ا و ارائه هح مستليم، تعبير و تفسير اعمال شخصيتي( شرو و توض63-65: 6838ري )امي
 ها را سه رور به کاربرده شده بيهلي در تاریخش دانسته است. درون شخصيت
بيت ترین عامل ج،ا يرگ،اري داستانوار تاریخ بيهلي بر خواننده را مهمأ( ت6839رضي )

ب مطالعات بيهلي پژوهي را توضيحي دانسته و اغلهمچنين ( 6831) ويآن دانسته است. 
 ایجاد رابطة دوستانه با متن و نویسنده را در رسيدن به فهم عميق از آن ا ر الزم دانسته است. 

 را تحليلي تحليلي و بسيار خوب دانسته است. « بيهلي پژوهي در ایران( »6837راز )
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-اندیشه ،دیني نگرر مبناي رب پادشاه همتایي نيست که است معتلد( 56: 6833)ریشدل

 (. 687: 6836) شودمي فراوان کوشش آن تللين براي بيهلي تاریخ که در است اي
 جامعه در نيرنگ و مکر شناسيرفتار به( 632-697: 6836) زادهقاسم و زادهغالمحسين
 . اندپرداخته استبدادي

براي عينيت بخشيدن و  زباني را( استفاده بيهلي از عوامل برون6836رضي و افراخته )
 اند. سازي گوشزد کردهمجسم

 ( تاریخ را نشانگر سيراندیشه دانسته است. 6836یعلوبي خانلاهي )
  باتي،بي بر را مسعود سلطنت بنياد( 626-668: 6868) ملدمميرزایي و صحرایي
 . انددانسته متلابل اعتماديبي و نااستواري

اي هر جایگاه دیوان رسالت، ا ر بيهلي را داراي نشانه( با تکيه ب23-8: 6865اردشيریان )
 تاریخ نگاري مدرن دانسته است. 

تفاوت  .ه استنشد دیده بيهلي نگاريهاي تاریخویژگي در مستللي پژوهشتاکنون 
 دهد بيهلي در راستاي نگررهاي انجام شده در آن است که نشان ميجستار حاضر با پژوهش
رر با آنکه بينامتنيت صوري ا ایرانشهري وي، همسو بوده و بي دهلاني با فردوسي و تفکر
راهي خود را با فردوسي و اندیشه ایرانشهري نمایانيده فکري و همشاهنامه را نشان دهد، هم

 است.

 . بحث7
ة یایراني را بپ،یریم، نظر -هاي اسالميهاي تاریخ بيهلي، محوریت اندیشهاگر از ویژگي

و پيروي از  داريبرده ،پدرساالري و نابودکردن دشمنان ني خليفه،حکومتي و سياست جانشي
پيامبر  نبوت و ،خداباوري توحيدي ،هاي ایرانشهرينشانه ،دوگانگي ،نوآوري منفي ،خليفه

هاي ابلتل ،چند صدایي متن ،تلدیرباوري و مرگ و ناپایداري دنيا ،معاداندیشي ،اکرم )ص(
ان و سياست، سنت، زب هاي مربوط بهلفهؤم ،ابزاري به زننگاه  ،زبان و بيان ادبي ،دوگانه

  دهند.نگاري بيهلي را تشکيل ميهاي تاریخآداب هستند که محتوا و ویژگي

 . نظریۀ حکومت 7-2
 ت،اي روایگراي بيهلي با در نظر داشتن وجه تمثيلي و گاه اسطورهنگاري واقعتاریخ

است  هاي دربارص پادشاه و دیگر شخصيتملي ژرف در نظام حکومت، شخأدربرگيرندۀ ت
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نماید. تبيين نظریة حکومتي، ميهاي مختلب حيات فردي و اجتماعي آنان را بازو سویه
 را خود حکومتي کند. وي نظریةبخشي از روو ایراني نهفته در تاریخ بيهلي را مشخص مي

 اوست، ضياالرفي اهلل ظلّ و پادشاه الهي حاکميت بر مبتني و دارد سياسي -دیني بنياد که
و چون در ازل رفته بود که ]امير محمد[ مدتي بر سر ملک غزنين و »کند: مي اینچنين ارائه

جلّ،  خداي، عزّ و»و « بباید نشست و آن تخت بياراست ناچارخراسان و هندوستان نشيند...، 
مصطفي  بود خليفت خليفتشاخ بزرگ ]مسعود[ را از اصل ملک که وليعهد بحليلت بود و 

افتاده است از این تلدیر چنان کرده است که مُلک را انتلال مي»( و 8: 6866 )بيهلي،« را
گویم کالم چه مي تر گواهي بر اینگروه بدان گروه و از این امت بدان امت، و بزرگ

ل اللهم مالک الملک، توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، تعزّ آفریدگار است: ق
 (. 696: 6831)بيهلي، « و تذلّ من تشاء، بيدک الخير انّک علی کل شیء قدیر من تشاء
 سلطان کارهاي و است چيز همه بر غالب الهي، مشيّت و اراده و تلدیر دیدگاه، این در
 زا نمایندگي به دهد و سلطانمي روي الهي ارادۀ کارگزاري تلدیر و با همسویي جهت در
برادر »: کندمي جاري و ساري را الهي هايفرمان ،هستند زمين روي پيامبر جانشينان که خلفا

 مَنْ تُعِزُّ) ؛«راه رشد خود ندید و پنداشت مگر تدبير بندگان با تلدیر ایزد آفریدگار برابر نبود
 .(3: 6866بيهلي، ) (...تَشاء مَنْ تُذِلُّ و تَشاء

ن نشست هنگام بر تختنخست  ؛ار را بيان کرده استبيهلي در دو بخش، نظریة حکومتي
يل و تفصيل که به تمث خت نشستن مسعود و دیگر هنگام برت امير محمد، اما، آشفته و مختصر

هماهنگي نظام جامعه با نظام »و با دید  گفته است. وي با گرایشي افالطونياز آن سخن 
ه سه ب ( جامعه را همچون تني پابرجا8-25: 6839)دیلم صالحي، « انسانکائنات و از جمله 

دانسته که قواي خرد را داراست و بر تمام تن، « سر»بخش تلسيم کرده و شاه را معادل 
در این تن سه قوه است: یکي خرد و سخن، و جایش سر ]نف  گوینده[؛ »حاکميت دارد: 

دیگر خشم، جایگاهش دل ]نف  خشم گيرنده[؛ سه دیگر آرزو و جایگاهش جگر ]نف  
ر که نف  گوینده پادشاه است مستوليِ قاهرِ غالب... و پ  آرزو[. پ  بباید دانست نيکوت

ها را دریابد و دشمنان را برماند و... رعيت را خشم، لشکرِ این پادشاه است که بدان خلل
(. 699: 6831 )بيهلي،« نگهدارد...و نف  آرزو، رعيت این پادشاه است باید که...طاعت آرند

 فتهگمندان در جمهوریت افالطون است که این سخن پر شباهت به نظریة حاکميت خرد
از نظر خرد، برترین مردمان هستند، شایستگي حکومت بر مردم را دارند.  است چون، حکما
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ين حاکميت نشباید مسند ارشدن و استيالي به ظاهر خردورزانه گویي سلطان نيز بخاطر چيره
بيهلي،  (. البته85: 6898ي، خویر. ک: زریاب) گردد و زمام امور جامعه را در دست گيرد

 داند و بدینها از گروهي به گروه دیگر را در دست اراده و مشيت الهي ميانتلال حکومت
در این  هکند. ضمن اینکوسيله، شکلي دیني از نظریة فلسفي حکومت افالطون را ارائه مي

از پيامبر حکم  جانشيني گيرد و خليفه بهنگاه، مشيّت الهي، برتر و باالتر از همة اسباب قرار مي
 پردازند. به خویشکاري و انجام وظيفة خود مي هادر سایة آن راند و مابليمي

شکيل دست و پا ت ته حکومت و مردم رادر نظام فکري بيهلي، دومين بخش از تنة برساخ
 دهد که باید در اختيارِ کامل سر و مغز باشند تا حرکت و کوشش به  مر بنشيند و کارهایيمي

چون خشم، غضب، شفلت و سير و سفر  انجام گيرد. سپاهيان و قواي نظامي، در این دیدگاه، 
اي ندارند و به تمامي در اختيار پادشاه )سر و مغز همچون دست و پا هستند و از خود اراده

 هاي مختلبها و گروهگمان، دستههایش را تحلق بخشند. بيوجود( هستند تا خواسته
 شدند و براي رسيدن از وشاقي به حاجبي وغالمان و بردگان و... تشکيل مي سپاهياني که از

يدند رسانهاي متعدد را باید به ظهور ميسپهساالري، ضمن اطاعت محض، از جان گ،شتگي
ندي بتا ملبول طبع زودرنج و بدگمان امير غزنوي شوند، نمودار درستي از این تشبيه و تلسيم

 هوشمندانة بيهلي هستند. 
هند. دبخش سوم نظام اجتماعي و حاکميتي بيهلي را رعيت یا عموم مردم تشکيل مي

بيهلي بدون درنگ، صاحبان مشاغل و کشاورزان و محترفه را همچون نظام درونيِ تنِ تمثيليِ 
دهد که باید وظایب خدمتگزاري و پروراندن و زنده نگهداشتن خود از حکومت قرار مي

اي شایسته باید خدمت بهره داشت و بدونچشمر این کار، بيدار باشند و دتن را عهده
خدمت  داشتن تن و براي بلکه براي قوي نگه ،صادقانه کنند. کوشش آنان نه براي خودشان

کند و بدون او زندگي امکان به سري است که مصلحت و منفعت آنان را فروگ،ار نمي
گمان، بي غلطند.معنایي در مياز ابهام و بيایي یابد و اگر نابخرد باشد همگي در بيغولهنمي

اما  ،ستدانسته اهاي سر در تن تمثيلي حکومت ميبيهلي، مسعودِ مستبد را فاقد ویژگي
انيان و که دیگر ایر اي جز تسليم در برابر چيرگي و استيالي آنان نداشته؛ همانطوريچاره

مِ بيهلي، در پ ِ تسلي ، اماخته بودندحتا خليفه، نيز در برابر آنان، سر تسليم در پيش اندا
مسعود و کارهاي نادرست او قرار دارد و خواننده  ةسال 68هاي افشاگري ناتواني و شکست

رین کسان دربار، تکند که ا رر سفارشي نيست و پ،یرفتهراهنمایي مي هارا به سوي این نکته
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ند بونصر مشکان هست صوص نزد خود مسعود، کساني چون احمدِحسن وه پيش همگان و بخ
-نگري، مصلحت مردم را فرامور نميکه ضمن کاربست سياست و قدرت، اندیشه و آینده

وزرا  شود. البتهها مشاهده ميتري نسبت به دیگران از آنکنند و خُلق و خوي بسيار مالیم
ا زبه دالیل نتایج بد کارهایشان از این گروه مج که بوسهل زوزني هم از ایشان است السوء
 شوند.مي

ن از وپردازان اندیشة سياسي است، معتلد است که هرگاه حاکمي برماوردي که از نظریه
 مچونه و با قدرت و زور، حاکميت را به دست آوَرد، اگر شروطي امرِ الهيِ جانشينيِ خليفه

 خليفه، اب مخالفت عدم دیني، فرمانبري حفظ ظاهر امت، امور تدبير خليفه، جایگاه حفظ
 نچهآ را از دین حفظ و حق، مطابق استيفاي حدود شرع، با مطابق شرعي وجوهات فتدریا
او داشت، اما اگر آن شرایط را نداشت  گماردن در تردیدي نباید کند رعایت خداست، حرام

از عهدۀ آن حاکم غالب  سالم که انجام آن به دليل ستمگريالزم است براي اجراي احکام ا
وزیري عادل، خردمند و فليه مانند بر او گماشته شود تا حدود خارج است، نائب خليفه و 

صورت است که حاکميت زورمدار آن تنها در این ؛اسالمي را عمل کند و شرع را برپا دارد
 یابد و او، جانشين وکارگزار خليفه درغالبِ چيره شده بر امور مسلمين، مشروعيت دیني مي

، مربوط به دوران ضعب خلفا است تا از ماوردي آید. این اندیشهآن سرزمين به حساب مي
هاي حاشية خالفت را داشته باشند و از آسيب این راه، حداقل ارتباط و ا رگ،اري بر حکومت

(. حکومت 16-76: 6866و رضایيان،  79: 6838ماوردي، ر. ک: و حملة آنان در امان بمانند )
 اي از حکومت استيال است. مسعود و غزنویان نمونه

ادي از بلکه وي نم ،اید گفت که خرد و سرِ حکومت در اندیشة بيهلي، مسعود نيستب
اهي خواهد و اگر گپيشه است که با زور همه چيز را تنها براي خود ميقدرت چيره شدۀ ستم

-براي آن است که بدون این اندک کنددهد و عمل ميهاي وزیر و دبير گور ميبه مشورت

 ایراني -د. در واقع، مغز و سر اصلي حکومت در نظام اسالميچرخمایه، چرخ حکومت نمي
گماردۀ خليفه باشند به نمایندگي ایرانيان، احمد حسن و بونصر مشکان و  آنکهبيهلي، بي

شتباه ترین ایاران دیوان رسالت و وزارت هستنند که اغلب خردورز و آینده نگرند و کوچک
در تمام کارهاي  دانند و غير از شکار و بزممي هاي بزرگ براي مردمعامل تباهي پادشاه را

بزرگ سياسي و رزمي و اجتماعي، طرف مشورت امير و سپهساالران هستند و گردرِ کار 
د مشکل اینجاست که با وجو اماها نيز با ایشان است. ها و صلحاجرایي حکومت و حتا جنگ
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ا مایي آنان توجه ندارد و باي از حکمراني استيالیي، مسعود به راهنچنين شکلِ پسندیده
ر. ک: ند )کافتد و بزرگان را نابود و کارها را تباه ميمي استبداد راي و دهن بيني، در اشتباه

 (.8-23: 6865اردشيریان، 

 جانشیني خلیفه . سیاست7-7

در امان  ي آناناز تعد با خلفا، داد وستد دو سویه دارند؛ خليفه با پيمان و منشوري غزنویان 
لبوليت یابند تا عدم ماند، دست ميبا منشور خليفه به مشروعيتي که نداشته ماند و آنانمي

اصل و نسب بودن خانوادۀ سلطنتي خودشان را جبران کنند؛ چنانکه پ  از شروع مردمي و بي
یش با نما رسد و مسعودحکومت و قدرت مسعود، منشور و لواي اول و دوّمِ دو خليفه بدو، مي

ن آ ایراني که در بخش شرقي ؛گيرددر ایران جشن مي انشيني خليفه را براي خوداي، جویژه
-گاه بر بغداد نيز تسلط یافته و بر خلفا هم سختکردند و گهدیالمه )آل بویه( حکمراني مي

 (  16-76: 6866و رضایيان،  15: 6 ج ،6877صفا، ر. ک: اند )کردهگيري مي

 تحوله مسأل. پدرساالری حاکمیتي و 7-2
پدر در آن  -باشد که سلطة حاکمساالري تواند شبيه اندیشة پدرحاکميت مسعود غزنوي، مي

دربار  ه وبرتمام زوایاي جامع همچون مردساالريکلي و فراگير است. سلطان ساالري مسعود 
رحمي، داد قانون استيال و زور و نظم سخت ولي شکنندۀ آن، بيسایه افکنده است. برون

برادرکشي و پدرکشي است. هرچند که محمود به دست مسعود و یا فرزند به فرزندکشي، 
توان مياي است که ناز یکدیگر، نکته ، اما خوار داشت دو حریبشونددست پدر کشته نمي

رسمي مسعود نسبت به برادرر اميرمحمد نيز در راستاي از آن چشم پوشيد. البته، بي
تالف و اخ ز محمود به اميرمحمد و سپ  مسعودا گيرد. انتلال حکومتبرادرکشي قرار مي

بر سر وليعهدي محمود در ميان درباریان و دخالت علي قریب )سپهساالر نظامي( و دیگر 
مسعود با آگاهي از این نياز،  ؛اله، خبر از نياز شدیدِ جامعه به تحول داردأپدریان در این مس

امي و کوشش براي تثبيت داخلي و گرایانه به قواي نظتحول و حرکتي در جهت دهي درون
سرکوب کردن مخالفان داخلي، انجام داد که به ضرر او، مردم خراسان و ایران و به نفع 

رفتن  از دست ن و طبرستان، به قول بونصر مشکانسلجوقيان تمام شد و شکست گرگا
« زد يطوس و نواحي آن بکندند و...سوري آتش در این نواح»خراسان بر سر این کار بود: و 

 .(335: همان« )از ستيزۀ سوري که خراسان به حليلت به سر سوري شد( »652: 6831)بيهلي، 
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 . نگاه ابزاری به زن 7-0
 در تاریخ بيهلي هيچ قدمي برداشته ه براي مالحظه و رعایت حلوق زناننکته اینجاست ک

ة المعاملت، وجههاي قدرها و بده بستاناند و در شکستشود و زنان درباري اسير حرمنمي
اي هاز آن هشياري هاگيرند و جز در جاسوسيسکوت و مداراي طرفين با یکدیگر قرار مي

زنانه که براي رهایي از مردساالري در مادۀ اصلي آ اري چون هزار و یک شب وجود دارد 
ي رعيت -در گفتمان ارباب خبري نيست. البته (526: 6813اميده مي شود )ستاري، و مکر ن
ود؛ ش... چيز دیگري مطرو نميو علوفه و تدارکات ةشدن و تهي از رعایا، جز کشته ا ر این

 پسریان ابزار خوشگ،راني و یا فریب -اند و در معارضات پدریانکنيزان نيز بازیچة قدرت
گيرند. تنها زني که در تاریخ بيهلي در جریان امور، دخالت هاي دیگر قرار ميگروه

 شاه( است کهخُتَلي باسواد )خواهر محمود و همسر آلتونتار خوارزم غيرمستلم دارد حرّۀ
کند وسيلة پدریان و علي قریب، مسعود را از اوضاع باخبر ميه در بر تخت نشاندن اميرمحمد ب

دم، خط کر گفت: بخوان. باز»خواهد که براي جبران امور از دست رفته، بشتابد: و از او مي
ه بود که: خداوند ما سلطان محمود نماز دیگر، روز پنج شنبه عمتش بود، حرّۀ ختلي. نبشت
ود ر... و کارها همه بر حاجب علي مياهللرحمةاالخر گ،شته شد، هفت روز مانده بود از ربيع

و پ  از دفن، سواران مسرع رفتند هم در شب به گوزگانان تا برادر محمد، بزودي اینجا آید 
کم شفلت که دارد بر امير فرزند، هم در این شب، به و بر تخت مُلک نشيند و عَمت به ح

اه تر دو رکابدار...از غزنين بروند و بزودي به جایگنبشت و فرمود تا سبکخط خویش، ملطفه 
برسند و امير داند که: از برادر این کار بزرگ برنياید...باید که این کار بزودي پيش گيرد که 

 (. 91: 6866)بيهلي، « وليعهد پدر است
و چنانکه پدر وي »گر و جاسوس مسعود بود: خانه هم، یارية خيشمسألحرۀ خُتَّلي در 

جاسوسان داشت، پوشيده، وي نيز بر پدر داشت هم از این طبله که هرچه رفتي، بازنمودندي. 
ر تو یکي از ایشان، نوشتگين خاصه خادم بود که هيچ خدمتگار به امير محمود از وي نزدیک

پيغام فرستادند به »و  (678: 6831)بيهلي، « ختلي، عمتش که خود سوختة او بودنبود، و حرّۀ 
حرّات، عمّات، خواهران و والده و دختران که بسازید تا با ما به هندوستان آیيد چنانکه به 

(. جاسوسي و 668: 6831 )بيهلي،« نماند که شمایان را بدان دل مشغول باشد هيچ چيزغزنين 
 ئن از برترین کارهایي است که بدیشان داده شده است.انتلال  روت و خزا
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اي پرهيزگار، پاکدامن و هشيار معرفي کنندهدایة مسعود هم که وي را پرورانده، تربيت
 خوبي بلد بوده است. ه هاي مادرانه را بشود که مهارتمي

ز اخان را مالزم تجدید علد آورده است و گویي علد، بخشي بيهلي تجدید عهد با قدر
امير محمود،...چون دیدار کرد با قدرخان و دوستي موکد »  هایي بوده است:چنين مصالحه

گردید به علد و عهد...و مواضعه بر این جمله بود که: حرّه زینب، رحمة اهلل عليه، از جانب 
ما نامزد بغایتکين بود، پسر قدر خان...و دختري از آن قدرخان به نام امير محمد، علد و نکاو 

 (.221: 6866)بيهلي، « ردندک

 . نابودگری7-5
روابط تحليرآميز محمود با مسعودِ هوسران و خلع او از وليعهدي و انتخاب اميرمحمد براي 

 ردنک جانشيني، کاري است که محمود در ضمن دورکردن مسعود از مرکز قدرت و راهي
عود ر هم شکستن مسو براي د او به سوي دیالمه قدرت گرفته براي جنگ در ناحية اصفهان

اصل از پسریان( ح -دهد که بي نظر به سلطنت پدرر نيست. دو دستگي )پدریانانجام مي
، اما کشته شدن حسنک ،رسداین کار محمود، درست است که به نفع مسعود به پایان مي

مرگ امير یوسب، مرگ اریارق، مرگ اسفتکين غازي،  مرگ آلتونتار، مرگ علي قریب،
ل العمد و نابودي ارکان سلطنتي...، روي در همين کارکرد محمود و عک اسارت اميرمحم

مسعود دارد و همچون آتشفشاني افروخته و فعال است که تا پایان دهة حکومت مسعود او 
 اردانيک افراد تمام نشست تخت بر مسعود که گ،ارد. از هنگامياي آرام نميرا براي لحظه

ند شد درباریان هايتوطئه و جابي هايسوءظن فداي شدند،مي محسوب محمودیان جزو که
 بسياري گ،اشتن کنار با مسعود. »(77-38: 6862و سجادي،  658-691: 6838ابري، )فروغي
 رد و ساخت بهرهبي مشورت و خرد از غني اياندوخته از را خود پدرر، منصبانصاحب از

 همچنين .(287: 6836 ،6باسورث) «آورد گرد خویش پيرامون را خود طرفداران عوض
فروگ،اشتن وصيت سلطان محمود، عزل برادر و اسير کردن او از روابط بسيار آشفتة خانوادۀ 

ت، چنانکه سیافته اگمان این آشفتگي از دربار به جامعه نيز راه ميدهد. بيسلطنتي خبر مي
با  که دشمنيآنشوند و بيدر پي حملة مسعود به آنجا، آواره مي مردم گرگان و طبرستان
پردازند يمبه ناچار و براي حفظ جان به مبارزه و جنگ با سپاه مسعودي  غزنویان داشته باشند

                                                            
1  .  Bosworth 
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کنند. نيشابوریان هم از لحظة سرکار آمدن مسعود اي را بر مسعود تحميل ميگونهو شکست
هاي سُباشي و حاجب غازي رسميو از دست دادن حسنک وزیر تا حمالت ترکمانان و بي

ا را سردرگم و گيج کرده است رام و قراري ندارند و دست به دست شدن شهرشان، آنهآ
 (.332: 6831)بيهلي، 

 داری و دربار و خالفت. برده7-9
 داري است که پيوسته به نظام حکومتي و اندیشة سياسي حاکمِ استيالة بردهمسألنکتة دیگر  

ترر سپاه به گس طاعت کامل آنان باشندیافته است. غزنویان براي داشتن سپاهياني که در ا
اني که مثل تيغ دو سر، هم سپاهي کردندارتلا را براي آنان فراهم  ةو زمين غالمان کمک کردند

غيير موضع توانستند تمطيع را برایشان به ارمغان آورد و هم کساني را پروراند که به راحتي مي
بردگان » نيز چنين برآمده بودند. البته وددهند و از حمایت پادشاه دست بردارند. غزنویان خ

و غالمان و بندگان سپاه مشخصي داشته باشند مربوط به غزنویان نيست و پيش از آنان و در 
 )صفا، «ها و بخصوص در دستگاه خالفت المعتصم باهلل نيز رواج داشته استدیگر سرزمين

از دیگر تبعات ناپسند هاي غالمان به قدرت رسيده بر مردم، (. جداي از ستم78: 6877
بارگي است که آفت دربارها بوده و ایاز محمود داري، رواج شاهدبازي و غالمگونه سپاهاین

پرورانده است. در این ميان، کنيزکان نيز در داد و ستدهاي مالي و نوشتکين مسعود ... را مي
، د که ترک بودنکردنو اهدایي، بخشي دیگر از انرژي و نگاه جامعه را به خود معطوف مي

وفایي آنان در ادب فارسي انعکاس یافته است. تصاویر مغولي هنر زیبایي، خونریزي و بي
ید گفت که ه باشد. براي نمونه بامسألارتباط با این نلاشي و مينياتورهاي ایراني نيز نباید بي

عامل سرایي گرداني بخشي از غالمانة آلودگي آب و کمبود آن ...، رويمسألجداي از 
جا، نظام بگسست که غالمان چون امير براند از آن»شود: شکست مسعود در دندانلان مي
 تر بودنداز هر ک  که ضعيب و اسبان ستدن گرفتند از تازیکان سرایي از اشتر به زیرآمدند

به بهانة آنکه جنگ خواهيم کرد و بسيار اسب بستدند و چون سوار شدند با آنکه به شب، 
اي هو خُتَلي ستده بودند یار شدند و به یک دفعت سيصد و هفتاد غالم با عالمتاسبان تازي 
 (.695: 6831 )بيهلي،« شير بگشتند
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 . نوآوری 7-2
ه ت محمود غزنوي کر و ته است. شاید یکي از نکات قوسخالقيت حاکميت مسعودي بي

 ر بود که اسبابمسعود از آن سر باز زد، جهت دادن قواي نظامي کشور به بيرون از کشو
هاي شاعراني چون نامههاي اغلب پيروزمندانه را براي محمود رقم زد، فتحغزوها و جنگ

اما چرا دالوري مسعود شيرشکار و بردباري او در تحمل سرما ، فرخي حکایت از آن دارد
براي  هایيها را عالوه بر داشتن پدران پادشاه )محمود و سبکتکين(، نشانهکه بيهلي آن

نمایاند، نتوانستند اشتباه بزرگ او را در از هم پاشاندن وحدت داخلي و طنت مسعود ميسل
اشتباه،  ه دارد. اینمسألایجاد دو دستگي در ميان درباریان و اشراف، بپوشانند ریشه در همين 

گيري و مصادره و زورگيري به نيروهاي نظامي را از بيرون متوجه درون کرد و با ماليات
ا مبارزه با ی د که در موقع مبارزه با ترکماناني و کشتار سپهساالراني منتهي شاعتمادشکن

سلجوقيان و رودررو شدن با مردم گرگان، دیگر دل و انگيزۀ الزم براي جنگ و برپاداشتن 
ترسيدند که ممکن بود همچون دیگر سپهساالران حکومت مسعود را نداشتند و از بالهایي مي

 . نزاع رواني بر سر قدرت در دربار، حاکميت دروغ، بدگماني به حاشيهبر سر ایشان نيز بياید
هاي برون مرزي، خزانة دربار هایي که به جاي غنایم حاصل از جنگداران قدرت و مصادره

هاي عميق با مسعود را اسباب رنجش و مخالفت اماداد، مسعودي را از تهي شدن نجات مي
دالوري و ترسو شدن مسعود در پي شکست دندانلان  ةکرد، کاسته شدن از روحيفراهم مي
-و دامن به بدگماني شدهاي کارساز خردمندان ها و مشاورهساز ترک خردورزيو... زمينه

وار به جان پدریان و نزدیکان خود بيفتد و نيروهایي هایي زد که سبب شد مسعود دیوانه
هاي دوستي و مالياتطر مالخاه از دست دادن خراسان نيز ب .کارآمد را از دست بدهد

هاي مایتح، اما ساختکمرشکني بود که نورسيدگاني چون سباشي سپهساالر را خشنود مي
 گيرد.هاي ناسودمند قرار ميدر حوزۀ خالقيت بُردمردمي را، از ميان مي

در ناحيه  ارهرچند که فرستادن منشور و لوا از جانب خليفه براي مسعود، پ  از پيروزي
يت آورد تا بدان وسيله از عدم ملبولشروعيت و ملبوليتي دیني را برایش به ارمغان ميري، م

صوص خه دانایان قوم و درباریان خردمند و ب ویان در نزد ایرانيان بکاهد، اماانيراني بودن غزن
دانستند که این منشور و لوا، ساختگي است و حکایت از مکر و فریبي دوسویه پدریان مي
ایشان  به بار بياورد و و ملبوليت عمومي را براي غزنویاننيرنگي دیني، پ،یرر  دارد تا با

 گونه دریافت کنند.بتوانند غرامت حمایت از خلفا را این
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 . صداهای متن7-8
يرد و گاگر قائل به وجود صداهایي در متن باشيم که چون آهنگي فرامتني، ا ر را دربر مي 

کند، تاریخ بيهلي به دليل زبان خاص، برخورداري نده ميل،تي را از یافتن خود نصيب خوان
هاي مفهومي و شخصيت پروري، این صداها را دارد. البته در آن، صدایي ها و استعارهاز تمثيل

گ به بان، اما رسدبه گور نمي ها و تدارکات لشکرشدنها و کشتهاز مردم، جز در شکست
 آزارد. در بر تخت نشستن مسعود،خردمندان را مي بينش  هاي دربار، گورفلک رسيدۀ نزاع

ابتدا صداي پيروزي در جنگ، پيروزي بر مخالفان، عزل برادر و وليعهدي و برجاي نشاندن 
رسد مي به گور ها و ساختن قصرهاهاي ستمگرانة نيشابور، برگزاري جشنپدریان، مصادره

دن حاميان حکومت، شکست در فراري دا م جاي خود را به صداي شکست مسعودککه کم
از در افتادن با پدریان و پشيمان شدن از آن، شکست در از دست دادن سپهساالران و بي 

نين و انگيزه، پ  خزیدن به غزجویان بيسپهساالر شدن و داشتن سپهساالران ترسو و جنگ
ي ترس و اترجيح دادن فرار از خراسان بر قرار در بلخ و نيشابور، گرفتاري در دست ماليخولي

هاي دروغين شود. این صداها، حاصل مشاورهاز دست دادن خودباوري و قدرت، بدل مي
 أیيدت براي جلساتي بود که حدّ در بيشتر هاچراکه مشاوره ،ها و ... بودالسوء و مصادرهوزرا 
 مسعود». گرفتمي را نهایي تصميم که بود مسعود خود این، اما شدمي تشکيل پادشاه سخن
 غزنویان ومتحک براي را فراواني مشکالت او توزانةکينه رفتار و بود خودرایي و مستبد فرد
 داشتند غزنویان قدرت استحکام در مهمي نلش را که کارآمدي افراد او. آورد وجود به

ستاني و ترک . مسعود با کين(66: 6862 دیگران، و اویسي)« رساند قتل به یا زنداني کرد
 کند. همة صداهاي خوب را خامور ميمشورت و استبداد، 

 های دوگانه. تقابل7-8-2
اي هاي دوگانهاین شَور و تغيير احساس و ادراک در دهة حکومت مسعود، برآمده از تلابل 

د دربار رقم منبهرگي در آن به زیان مردم و به نفع فاعليتِ بهرهاست که کفّة مفعوليتِ بي
 ،حکومت و سلطان -ها را چنين نشان داد: رعيت و مردمنتوان آهایي که ميخورد. تلابلمي
 ،تلدیر و کشش -عمل و کوشش ،قدرت -ضعب ،پيروزي -شکست ،انيراني -ایراني
عفت  ، روت و خوشي -فلر و اندوه ،ناراستي و دروغ -راستي و درستي ،وفایيبي -وفاداري
ي و آزاد -بندگي بردگي و ،دشمن و دشمني -دوست و دوستي ،شهوت و تجاوز -و پرهيز
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زندگي. این نظم متلابل، نه برآمده از  -مرگ و خشونت و جفا -تسليم و رضا، حریت
ند ابلکه حاصل جریان زر و زوري است که دربار و سلطان براي خویش ساخته ،خردورزي

 و سرانجامي جز آزار مردم و ناامني و آشفتگي، نداشته است. 
ها؛ هاي سلطنت مسعود است و بيان علل آشفتگيتاریخ بيهلي نواي خامور دهة آشفتگي
ها و زوال سلطنتي اعالم مخالفت و نشان دادن ستم ،اگرچه به مدارا و جانبداري هم باشد

ها. در این صورت، زورمدار است و فریاد و فریادخواهي خامور بيهلي براي رهایش از آن
فردوسي، همچون پيوند اسطوره آباد بيهق با دهلان توس، زادۀ حارثعملکرد بيهلي، دهلان

-و تاریخ، هردو یک جهت داشته است و ایشان، سخني واحد را به دو زبان و فرم، بيان کرده

اي روزگار نمیعني انعکاسي از آواها و طنين نامة رستم فرخزاد به برادرر را که آینة تمام ؛اند
د ایت تاریخ بيهلي، شنيها و روتوان در پيچ و تاب قصهغزنویان از دید فردوسي است، مي

 (.718-772تا: )زریاب خویي، بي

 . دوگانگي7-6
هایي در روایتگري بازنمایي بيهلي قابل مشاهده است. اگر گمان افتد که توصيب دوگانگي

نمایشي توانمندي سلطان غزنوي همان هدف غایي و منظور نظر بيهلي است و او کوشيده 
 ایم. ندانم کاريسعود را نشان دهد، شتاب کردهاست تا زوایاي مختلب وجود و مدیریت م
صادره م تحلير، و آزار با را ینالتگين اموال»شود: مسعود تا به کجاها که نمایش داده نمي

 به وي سر آنجا در. کرد هند )به جاي اریارق( منسوب سپهساالري به را او سپ  نمود،
: 6833 یاحلي،) «نشد ميسّر ، دیگر،آساني به او سرکشي فرونشاندن که ايگونه به نهاد شورر
 البته سلطان از استبداد و تدبير خطا دست» بارۀ مسعود این است که. نظر احمد حسن در(183

: 6831)بيهلي، « و امير سخت بترسيده است از این خصمان ]ترکمانان[«. »نخواهد برداشت
635 .) 

ار ار بيهلي و یروردهپدر اینجا الزم است که اندیشه و رفتار بونصرمشکان و دست
هاي شان احمدِ حسن را نيز در نظر آوریم و با توفيلي که پدریان در سياست مسامحهبلندپایه
هاي بزرگي دست یافتند )هرچندکه در دشمني سياسي محمودي داشتند و به پيروزي -دیني

ه اهم آوردند کاي آگنده از  روت را فراشتباه هم نبودند( و خزانهآشکار با اریارق و ... بي
 تا به تصویري هرچند ترکيبي کنيمدهة مسعودي را از نعيم خویش برخوردار ساخت، همراه 

يرد و گکار ميبه ه خردورزي را در کنار زور و قدرتو بنياددار برسيم ک و مبهم، اما، انساني
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ي اهحسنک را به پاي خليفه و خودخواهي ،آنکه محمود را تجسم هویت ایراني بداندبي
نماید و آلتونتار را با مهر شوهرخواهري کند با اریارق نافرمان، مدارا مياستبدادي فدا نمي

کند و... تا رعيت در فراواني حاصل از کند و امير یوسب برادر را سپهساالر ميج،ب مي
اري پروري، عظمت و نيکوکغنایم جنگي به تجارت بپردازند و آوازۀ نه چندان درست رعيت

و  92: 6873 مود از قِبل آن در ادب فارسي و آ ار عطار خود را نشان دهد )عطار،سلطان مح
بيهلي از ميان این دو نمود، خود از دستة دوم است و همين، نشان از طرفداري او از نظام  .(15

 شود. ارزشيي دارد که در برابر قدرت سلطه خودباخته نمي
بر مسعود یا دلسوزي او بر مسعود در هاي بيهلي در شکست دندانلان اما چرا دلسوزي

نماید؟ پاسخش را باید در افتادن بر آب و نجات داده شدن از آن، بسيار ارادتمندانه مي
دهد بلکه به ایران و سلطان سرزمين ایران پيوند مي ،مجازي یافت که مهر بيهلي را نه به مسعود

هاي ا و آسيبهاني دیگر، ویرانيو اگر او بميرد یا شکست بخورد تا یافتن و مستلر شدن سلط
 کند.  متعددي به تن زخمي وطنش وارد خواهدشد، ل،ا، بدانچه که هست قناعت مي

 هایي از روح ایراني در تاریخ بیهقي. نشانه7-24
-اندیشي و جزاي اعمال، درستمعاد ،گرایش و محبت به پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت

خردورزي در مشاوره با سلطاني  ،شتن زبان و بيان ویژهگویي یا داگویي و گزیده و خاص
 ،طلبيترک جاه ،کند؛ شناختن درست جاي و جایگاهي مشاور عمل ميأگاه به رکه گه
گيري ضعمو ،نگاريکوشش براي حفظ سرگ،شت و گ،شتة ایران با تاریخ ،اندیشيآخرت

 ،)بوسهل زوزني( عرصة قدرتخداپسندانه و انساني در اعمال زشت و قبيح قهرمانان بدکردار 
جاعت و ش ،رازداري ،)یي چون مشاوره، نویسندگي و دبيري(ها کوشش براي یافتن قابليت

تلبيح کار زشت )اگرچه از استادر بونصر، در  ،حضور در ميدان جنگ و سوارکاري
، امانتداري در نلل وقایع ،ها باشد(بيني ارزان شدن آن زميننخریدن زمين محمدآباد و پيش

...، هاي خود وبيان اشتباه ،پردازي در حکومتنظریه ،نگارينگاري و اسطورهيکلترک 
به معاني  اند و ما راهایي در تاریخ بيهلي منعک  شدههاي بيهلي هستند که با نشانهاندیشه

: 6865ر. ک: اردشيریان، کنند )انساني و روو بازنموده شده در تاریخ بيهلي راهنمایي مي
 سلطان مسعود در؛ رو است در ها برآمده و حاصلِ تحليل ترکيبي از دو شيوۀ رونآ (23-8

یک سو و سلطاني عادل و خردورز که مهر و خشم را به موقع و درست در حق شایستگان و 
ند مفطرت و فرهمند بهرههایي پاکگيرد و از مشورت انسانکار ميبدکاران و دشمنان به
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اند و با خردورزي و اند و در تنگناها، برخود مسلطسانياست که آراسته به فضایل ان
اند و از محبت معصومين برخوردارند؛ دوستي، خداباور، نبوت محور و معاد اندیشنوع

حاکمي که رعيت را چون خود و خود را براي خدمت به رعيت، برسر قدرت مشاهده 
 کند.   مي

 . خداباوری توحیدی7-22
ند یکتا ت خداوآن سایه افکنده است، اراده و مشيکه بر همه جاي  نکتة مهم در تاریخ بيهلي

هاي بزرگ و در موضوع خللت و در اتفاقات بدي که پيش است. بيهلي در تغيير و تبدیل
اي، در ساخت هویت فردي و گمان، چنين باور و اندیشهبرد. بيآید به خداوند پناه ميمي
کوب است. زرین وب معيني را به اندیشة او دادهارچهبيني بيهلي سخت مو ر بوده و چجهان
علت و  ر ترتبناپ،یر تاریخ بدر باب ضرورت اجتناب»معتلد است که بيهلي  (53: 6833)

ت الیزال الهي و تلدیر است و ازآن به قضاي غالب و قضاي آمده تعبير معلول، قایل به مشي
فرماید، نه چنانکه مراد آدمي و قضاي ایزد چنان رود که وي خواهد و گوید و « »کندمي

باشد که به فرمان وي است، سبحانه و تعالي، گردر اقدار و حکم او راست در راندن محبت 
)بيهلي، « )منحت( و محنت و نمودن انواع کامگاري و قدرت، و در هرچه کند عدل است

6866 :2  .) 

 ت و پیامبر اکرم )ص(. نبو7-27
وري و معاد اندیشي، بيهلي را مسلماني معتلد نشان در کنار خدا با پيروي از سنت نبوي

ساز بيند و فرستادن پيامبران را زمينهو کارها را در اختيار او مي دهد که خود را مخلوق اومي
اتمام حجت بر مخلوقات و ایمان داشتن به حشر و پاسخگویي به اعمال نيک و بد قلمداد 

مبران، صلوات اهلل عليهم اجمعين، داده است و بدان که خداي تعالي، قوتي به پيغا»کند. مي
قوه دیگر به پادشاهان، و بر خلق روي زمين واجب کرده که بدان دو قوه بباید گروید و بدان 
راه راست ایزدي بباید دانست. و هر ک  که آنرا از فلک و کواکب و بروج داند، آفریدگار 

(. 698: 6831)بيهلي،  «و جاي او دوزخ بودرا از ميانه بردارد  معتزلي و زندیلي و دهري باشد 
و بباید نگریست که چون مصطفي عليه السالم، یگانة روي زمين بود، ... و تا رستخيز این »

  )692: 6831 )بيهلي، «تر و پيداتر و باالتر و لو کره المشرکونشریعت خواهدبود  هر روزقوي
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 . معاداندیشي7-22
به دو قواي علم و عمل شده است و پاسخگویي نهایي به  در نظام فکري بيهلي، انسان آراسته

ناپ،یر و مسلم است. وي در هنگام خداوند براي اعمالي که از او سر زده است، اصلي خدشه
-اريکنوشتن داستان حسنک وزیر، بوسهل را که مرده است، گرفتار در پاسخگویي به زشت

داتر از تصریح، گناهکار اصلي کشته زده است. وي به اشارت پي داند که از او سرهایي مي
حاصل گناه بزرگ قتل  داند و گرفتاري اخروي او راشدن به ناحق حسنک را، بوسهل مي

هنر بزرگ آن است که روزي خواهد بود جزا و مکافات را، در آن »کند. نف ، معرفي مي
(. در مورد 286: 6866جهان و داوري عادل که از این ستمکاران داد مظلومان بستاند )بيهلي، 

-قریب سيزده چهارده سال او را مي»گوید: دهندگان به بداعتلادي بوسهل زوزني ميشهادت

دیدم، در مستي و هشياري، و به هيچوقت سخني نشنودم و چيزي نگفت که از آن دليلي 
توانستي بود بر بدي اعتلاد وي، و من از این دانم که نبشتم و بر این گواهي دهم در قيامت، 

آن کسان که آن محضرها ساختند ایشان را محشري و موقفي قوي خواهد بود، پاسخ خود و 
لکن مردم را که ایزد عزّ رکره، این دو نعمت که علم است و (. »29: 6866 )بيهلي، «دهند

: 6831)بيهلي، « رسدعمل، عطا داده است الجرم از بهائم جداست و به  واب و علاب مي
691.) 

 تقدیر و ناپایداری دنیامرگ و جبر . 7-20
ه محوري و کليدي مسألمرگ و غلبة تلدیر و سرنوشت با حلارت و کم ارجي دنيا، سه 

خ نگاري هاي تاریلفهؤاز م گوید. این سه نکتهها سخن ميهستند که بيهلي پي در پي از آن
. این دها بيندیشند و عبرت بگيرنخواهد در آنهدفمند بيهلي هستند و او از خوانندگان مي

 «آخر کار آدمي مرگ است»شود: هاي زندگي ميدید، شيرین کنندۀ بسياري از تلخي
مرگ حق ( »568: 6831)بيهلي، « و آدمي را از مرگ چاره نيست( »533: 6831)بيهلي، 
بر خان پوشيده نگردد که ایزد، عزّ رکره را تلدیرهاست چون ( »166: 6831)بيهلي، « است

خواستيم که سوي مرو (. »616: 6831)بيهلي،  «برر آن نتوان دیدشمشير برنده که رور و 
ن نادره که بایست دید آرویم تا کار برگزارده آید و دیگر که تلدیر سابق بود که ناکام مي

و باز نمایم به جاي خویش، آنچه نادرتر بود تا خوانندگان را (. »612: 6831 )بيهلي،« افتاد
 (. 658: 6831 )بيهلي،« پشيز نيرزد ملرر گردد که دنيا در کلّ، نيم
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 های مختلف. زبان ادبي خاص و لحن7-25
ساختار اجتماعي چون ساخت جمله داراي روابط همنشيني و جانشيني و کارکردهاي 

اي است که در بستري فرهنگي و با توجه به روابط نویسنده و خواننده شکل فرازنجيره
ت گ،ارد. بيهلي با رعایر کلي و جزئي، ا ر ميبر ساختا هاگيرد و تغيير هریک از آنمي

، وردهآاندک متفاوتي را فراهم  هايها و متن تاریخ، ضمن اینکه متنتفاوت مخاطبان نامه
در کاربست فنون روایت و بالغت و عناصر صوري ادبي، ا رخود را متفاوت از دیگر  بلکه

: ر. کبخشيده است )ستلل بدان داده و از این راه، هویتي مآ ار تاریخي و نثري قرار 
بيهلي تغيير رفتار مسعود نسبت به غازي سپهساالر را با ایجاز تمام  (.1-7: 6831، 6ایگلتون
امير بار داد و اعيان حاضر آمدند، گفت: غازي مردي راست است و به »دهد: نشان مي

ه آید کار را بازجستکارآمده؛ و در این وقت وي را گناهي نبود که وي را بترسانيدند. و این 
و سزاي آن ک  که این ساخت فرموده آید... چون سخنان مخالب به امير رسانيدند و از 

تر شد و غازي نيز خطا، به ضرورت ظاهر گشت و قضا با آن یار گشت، امير بدگمان
دراندیشيد و دانست که خشت از جاي بشد...عبدوس را ...گفت: آنجا نزد غازي رو و بگوي 

کار تو آن است که یک چندي پيش ما نباشي و به غزنين مُلام کني...چون این که صالو 
بگفته باشي مردم را از او دورکني، مگر آن دو سرپوشيده را که بدو رها باید کرد. و به جمله، 
کساني که از ایشان مالي گشاید به دیوان فرست...و غالمانش را به جمله، به سراي ما فرست 

اي مالي که به دست ایشان بوده است، بکنند و به خزانه آرند و آنگاه کساني تا با ایشان استلص
را که سراي را شایند، نگاه دارند و ... احتياط کن که از صامت و ناطق این مرد پوشيده 

از این مختصر،  .(232: 6831 )بيهلي، «نماند...و پيادگان گمار تا غازي را نگاه دارند...
يت هاي پادشاه، اهمکنندۀ اطرافيان در تصميم گيريهاي گمراهتکاري مسعود، دخالخيانت

ردن ک اي، حضور منفعالنة غالمان و کنيزان و دست به دست گشتن آنان، نابوداموال مصادره
ن توامندي درباریان و... را ميسپهساالران، ناکارآمد نشان دادن اعتماد به پادشاه،  روت

بيان شده است. البته لحن بيهلي در داستان حسنک، مشاهده کرد که شسته رفته و موجز 
 ها، شاد و در توصيب ميدان رزم، حماسي است.عاطفي، در بيان بزم

 

                                                            
1  .  Eagleton 
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 گیریبحث و نتیجه

به بازشناسي تفکرات جمعي وزیر و دبير و دیوان وزارت و رسایل  هاي بيهليشناخت اندیشه
شده ها ميمتمایز از سایر گروهانجامد که در دست گروهي از ایرانيان بوده و غزنوي مي

... با حمایت از خردورزي و ها وها و جنگاست؛ اینان نيز با اعمال و رفتار خود در مشاوره
اي هداشتند. بيهلي با داشتن این ویژگيمي هاي مردمي، روو ملي را زنده نگهمردم و اندیشه

و از  در دربار و جامعه پرداختهبه انعکاس صداهاي موجود  و با تکيه بر زباني ویژه و مستلل
زي؛ پيرو -اي چون شکستهاي دوگانهنظر واژگاني، رو در رویي دربار و مردم را با تلابل

هاي توانسته است ویژگياما بيهلي نمي ،هویدا ساخته اس زورمداري و... -خردورزي
دیشة براساس ان بنابراین، ؛ایرانشهري را به دليل انيراني بودن غزنویان، آشکارا نشان دهد

ار، خداباوري توحيدي، نبوت محوري، معاد اندیشي، خردورزي، بيان حليلت و دیني
تواند نظریة کار گرفته است تا بایراني به-هاي تفکر اسالميراستگویي و تبيين را از نشانه
ل( ماوردي عادومت استيال )حاکم مستولي شدۀ غيرشباهت به حکحکومتي خودر را که بي

يين کند و نشان دهد. همسویي بيهلي با کسي چون فردوسي در بازنمود بخشي نيست، تب
مایة ایرانشهري )فردوسي( و هاي بناصلي از روو ایراني و اختالف او با فردوسي در شاخه

 اسالمي بيهلي نهفته است. -ایراني
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 مسعود و محمود حکومتي نظام تحليل(. 6862) .سياور یاري، و بتول رستمي، ،بهزاد اویسي،

  .625-689(، 5)9 ،تاریخي هايپژوهش .غزنوي
 .مرکز: تهران .5چ .مخبر عباس: مترجم .نظریة ادبي (.6831) .ایگلتون، تري
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 .اميرکبير: تهران .انوشه حسن مترجم: .غزنویان تاریخ (.6836. )ادموند کيلفورد باسورث،
 .تهران: اميرکبير .1چ .2ج .شناسي سبک (.6878. )ر، محمدتليبها

 مهدي و یاحلي جعفر محمد: مصححان .بيهلي تاریخ (.6833) .حسين بن محمد بيهلي، ابوالفضل
  .مشهد فردوسي مشهد: دانشگاه .2چ .سيدي

 .تهران: زوار .پارسي ادب در نثر فن (.6831) .خطيبي، حسين
  .12-16(، 26)، کتاب ماه ادبيات .هي به بيهلي پژوهي در ایراننگا (.6837) .راز، عبداهلل
 در سلطنت و خالفت ارتباط در ماوردي استيالي حکومت نظریه کاربست (.6866) .علي رضایيان،
 .72-16(، 2)9 ،ایران تاریخ .سلجوقيان گيري قدرت آغاز

 .66-38(، 685)، ادبيات داستاني .داستانوارگي تاریخ بيهلي (.6839) .رضي، احمد
 .58-26(، 6)6، گوهر گویا .رور تحليق در تحليلات ادبي ایران(. 6831) _______.
 انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي. -شناسگيالن: حق .بيهلي پژوهي در ایران(. 6837) _______.
دن رکشيتحليل روابط برون زباني در روایت بيهلي از بردا (.6836. )یارافراخته، اهلل رضي، احمد و
 .97-26(، 16)63زبان و ادبيات فارسي )خوارزمي(،  .حسنک وزیر

(، 5)7 ،مجله دانشک،ه ادبيات و علوم انساني مشهد .نگاري بيهليتاریخ (.تابي) .زریاب خویي، عباس
718-776. 
 تهران: اميرکبير. .68چ .تاریخ در ترازو (.6833) .کوب، عبدالحسينزرین

  تهران: توس. .6چ .ون شهرزادافس (.6813) .ستاري، جالل
 .38-72(، 632، )کتاب ماه تاریخ و جغرافيا .تاریخ نگاري در تاریخ بيهلي (.6862) .سجادي، امير
 آن و دالیل غزنوي مسعود دستگاه در اعتماديبي (.6868) .ملدم، مریمميرزایي و قاسم صحرایي،
  .626-668(، 8)8، تاریخي هايپژوهش .بيهلي تاریخ در
 تهران: قلنوس.  .69چ .6ج .تاریخ ادبيات ایران (.6877) .اهللا، ربيحصف

 تهران: علمي و فرهنگي.  .65الطير چمنطق (.6873) .عطار، فریدالدین محمد
(، 6)، تاریخ اسالم در آینه پژوهش .نگاهي به مشکالت تاریخ بيهلي (.6838. )ابري، اصغرفروغي
657-691. 
 :تهران .صابري مترجم:حسين .حکمراني آیين(. 6838) .حبيب بن حمدم بن علي ابوالحسن ماوردي،
  فرهنگي. و علمي

هران: ت (مافي نظام)اتحادیه  منصوره :مترجم .بيهلي کارنامه و زمانه، زندگي (.6879) .والدمن، مریلين
 .ایران تاریخ
 دانشگاه فردوسي.: مشهد .بيهلي ابوالفضل یادنامه(. 6833) .جعفر محمد یاحلي،
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