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  روانشناسي قدرت در عصر غزنوي
  در تاريخ بيهقي» نيست همتايي«با تكيه بر اصل 

  دكتر بشري دلريش
  استاديار گروه تاريخ دانشگاه اراك

  )54 تا41صاز (
  

  :چكيده   
هاي سياسي عصر خود، بـر        تتوصيفات زنده و جاندار تاريخ بيهقي از واقعي          

در ميـان انبـوه     . پژوهندگان اين ميراث ارزشمند تـاريخ ايـران پوشـيده نيـست           
كه اغلب با ذكر    .) ق.هـ  470-385(هاي سياسيِ خواجه ابوالفضل بيهقي      گزارش

جزئيات و اشراف بر نهان و آشكار حوادث سياسي عصر غزنوي همراه اسـت،              
  .بل رديابي استي روانشناسي قدرت به خوبي قا مقوله

يـا  » نيـست همتـايي   «يكي از محورهاي قابل توجه در ايـن عرصـه، اصـل             
سلطان است كه در دربار غزنوي بر القـاء و تزريـق آن بـه آحـاد                 » مانندگي  بي«

اي وجـود داشـت تـا اتبـاع      هاي دقيق و هـشيارانه   شد و نظارت    رعايا تالش مي  
به سلطان را در    » مانندگي«و  » همتايي«اي از     سلطان از هرگونه رفتاري كه صبغه     

عالوه بر اين، همواره به عواقب ناگوار       . ساخت، بازداشته شوند    اذهان متبادر مي  
رعايا به سلطان، در قالب پند و اندرزهاي سياسي هشدار داده » مانندگي جستن«

  .شد مي
گردد تا با محوريـت تـاريخ بيهقـي تحليـل و تبيـين       در اين مقاله تالش مي  

  .اندازهاي مذكور ارائه شود دقيقي از چشم
  

  .، نيست همتايي، قدرت تاريخ بيهقي، عصر غزنوي:هاي كليدي واژه
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  :مقدمه
تـرين هنجارهـاي     سلطان از اصـلي    »گيدماننبي« و   »همتايينيست«القاء وتثبيت اصل    

، طلبيد و تخطـي از آن     آداب و اصول خاص خود را مي       دربار غزنوي بود كه رعايت آن،     
 سالطين غزنوي بـا دقـت در گفتـار و رفتـار درباريـان،              .آميز دربرداشت رهعواقبي مخاط 

ضـمن تثبيـت موقعيـت       تالش بسيار بر حفظ و رعايت اين اصل داشتند واز اين طريق،           
هـا ميـزان    عالوه بر ايـن   .زدندبه نوعي بر تمايالت قدرت طلبانه پيرامونيان لگام مي         خود،

معياري استوار و قـاطع در       همتايي،صل نيست پايبندي نهان و آشكار رجال حكومتي به ا       
توصيف و تحليل مالحظات يادشده با اتكاء به گزارشهاي متنـوع            .عزل و نصب آنها بود    

   .محور مباحث حاضر است و دقيق خواجه ابوالفضل بيهقي در تاريخ خود،
  

  :و مخاطرات تخطّي از آن» نيست همتايي«) الف
ويـژه رجـال    شـد تـا اتبـاع سـلطان، بـه         مال مي هاي دقيقي اع    در دربار غزنوي نظارت   

بـه  » جـستن   ماننـدگي «و  » همتـايي «ديواني و لشكري، از هرگونه عملكردي كه نشاني از          
التزام همگـان بـه رعايـت تمـام و كمـال آداب        . كرد، بازداشته شوند    سلطان را تداعي مي   

 بـا   آداب پرتكلّـف سـخن گفـتن      «،  »پـابوس «،  »دست بوس «،  »زمين بوس «درباري چون   
اشخاص در سمت راست، چپ     » درجة نشستن و ايستادن   «و يا   » مرتبه«و تعيين   » سلطان

ماننـدي همـواره از آن يـاد          العـاده و بـي      نظـرِ فـوق     و يا مقابل سلطان كه بيهقي بـا دقـت         
بودن سلطان امري مسلّم به شـمار   » نيست همتا «يا  » همتا  بي«شد تا     ،  موجب مي   )1(كند  مي

» مانندگي به سـلطان  «د رعايا از هرگونه اقدامي كه رنگ و بويي از           خود، آحا   آيد و خودبه  
  :كه ساخت، پرهيز كنند؛ بر همين اساس هنگامي را پديدار مي

بر يكي از خدمتكاران خود متغير شـد بفرمـود تـا او را ادب               ... برادر سلطان محمود  ... ابونصر  «
  به در سراي برادرم نـصر برنـد          )2(»نوبت «شامگاه فرمود كه بايد كه    ... سلطان... كردند و بند نهادند   

چون امير نصر شبانگاه آواز نوبت در سراي خود شنيد، پرسيد كه حال چيست؟              ... نوبت آنجا زنند    
چنين فرموده؛ در حال بنشست، به خدمت سلطان آمد و سر بر            ) سلطان(ما خبر نداريم ما را      : گفتند

يانت در وجود آمده است؟؛ بـاز بايـد نمـود تـا بـه               زمين نهاد و بسيار تضرع كرد كه از بنده چه خ          
سـلطان بـسيار در وي ننگريـست، تـا          . استغفار آن مشغول گردم و بيش بر سر آن خيانت باز نروم           
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بند در پاي او  ار خود را چوب زني و تختهكچون تو خدمت«: ع وي از حد بگذشت، گفتچون تضرّ
دشاهي همين زدن و بند كردن بيش نيـست و اگـر      نهي، البد نوبت به در خانه تو بايد زد چه كار پا           

از وي خيانتي وجود آمده بود، چرا به خدمت ما عرضه نكردي تا اگر مـستحق تعـذيب و تأديـب                     
عـوفي،  (».امير بونصر به غايـت بترسـيد و توبـه كـرد           ! بودي ما فرمان دادمي تا او را برنجانيدندي؟       

  )45-46صص
ـ  چنـين    به دليل آگاهي از    به احتمال قوي      تلخـي اميرنـصر در قالـب حركـت          ةتجرب

 بـه سـلطان محمـود بـرادر خـويش اطمينـان       ـ كه خـود راوي آن اسـت    ـ ذيل  نمايشيِ
  :او ندارد» نيست همتاييِ«ترين ترديدي در بخشد كه كوچك مي

باختيم؛ ناگهان كـاله سـلطان        روزي با سلطان محمود در برابر فرماندهان و سران لشكر چوگان مي           «
سـلطان ايـن   . ؛ من نيز كاله خود را فرو افكندم تا كاله سلطان را برداشتند و به او دادند  از سر بيفتاد  

چون از گوي زدن فارغ گشت و پياده شد هـزار درهـم و يـك دسـت                  . داني را از من بپسنديد      ادب
  )37ثعالبي، ص( »جامگي خاص خويش و اسبي با يراق طال به من بخشش آورد

سـلطان محمـود غزنـوي       «:شـد كـه     شخص سلطان گفته مي   » همتايي  بي«وفادار به بينش    
هركسي را كه بدست خود بزدي آن كس را ديگر هيچ آفريده نتوانـستي زدن و گفتنـدي كـه همچـون                      

  )3 ()6-7دولتشاه سمرقندي، صص(»!محمود كسي بايد كه او را بزند؟
ه مهري سلطان محمود، در حـق خـود ـ كـ     هاي روانيِ بي سلطان مسعود دربارة زمينه

از مـا   «:پـردازد  عهدي گرديد ـ از همين منظر به تحليل قضيه مي  منجر به عزلش از واليت
چنانكه طبع بشريت است و خصوصاً از آنِ ملوك، دشوار آيد ايشان را ديدن . نه به حقيقت آزاري نمود  

  )80بيهقي، ص( »... كسي كه مستحق جايگاه ايشان باشد
مهري پدر را در حق خود تجزيـه و   نداز، بيا  وي در موضع ديگري باز از همين چشم       

  :كند تحليل مي
تـا رأي نيكـوي او را در بـاب مـا            ... بر ما درشـت كردنـد       ... مضرِّبان و حاسدان، دل آن خداوند       «

مگر طبع بشريت كه نتوانست ديد كـسي را         . و وي نيز آن را كه ساختند خريداري كرد        . بگردانيدند
   )4 ()217همان، ص...(ا بر آن داشت كه ما را جفا فرمايدكه به جاي او سزاوار باشد، او ر

احمدميمندي وزير بدگمان ساخت، و      از جمله داليلي كه سلطان محمود را به خواجه        
 نمادي قـاطع از     ،او گرديد، ثروت زياد وي بوده كه در نظر محمود         » آفت«به تعبير بيهقي    

  :آمده است يبه حساب مبا شخص وي » همسري«تمايل وزير به همتايي و 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 هاي علوم تاريخي پژوهش/ 44

... وزيري را كه مال صامت از سي هزار هزار درم بگذرد بايد در سر فسادي بـزرگ داشـته باشـد                      «
اگر در سر، فضولي بزرگ نداشتي و دولتي را نخواستي گردانيد، ترا با اين مال سـاختن چـه بـوده                     

  )5 ()176عقيلي، ص(»!....است؟
وزرا و ديوانيـان برجـسته در   از جمله عواملي كه به خلع، حـبس و حتـي قتـل اكثـر            
جستن آنان به سـلطان وقـت        تاريخ ايران از جمله غزنويان منجر گشته، احساس مانندگي        

ديوانـساالر مـشهور عـصر      (سلطان محمود در گفتگويي بـا ابونـصر مـشكان           . بوده است 
ديـد،    احمدميمندي را تدارك مي    مات عزل و حبس وزير خواجه      هنگامي كه مقد   )غزنوي

  :به گفته بونصر مشكان؛ دارد ز اين واقعيت پرده برميبه خوبي ا
چون به خدمت رفتم وي هنوز در نشاط شراب بود؛ مرا بنشاند و به شراب مشغول شديم و از هر                    «

وزيـران، دشـمنان پادشـاهان باشـند؛ تـو ايـن را در هـيچ كتـاب                  : رفت؛ مرا گفـت     گونه سخن مي  
ام كه احمق و ابلـه كـسي باشـد كـه وزارت           ما خوانده ام ا   بر اين جمله نخوانده   : گفتم! ؟)اي(خوانده

» شـريك «از بهر آنكه پادشاهان در ملـك خـود          . گفت از بهر چه؟ گفتم    . پادشاهان جويد و خواهد   
كسي را كه وزارت دادند اگر چـه آن كـس سـخت عزيـز باشـد و او را      . نتوانند ديد كه فرمان دهد   

  )159همان، ص(»...  خوار دارنددوست دارند، يك هفته برآيد او را دشمن گيرند و
بـود، بـه تحليـل      » زني عاقله « بيهقي با چنين استداللي مادر بونصرمشكان كه         ةبه گفت 

  :پردازد تيرگي روابط سلطان محمود با حسنك وزير مي
 دشـمن گيـرد، از آن   ةچون سلطان كسي را وزارت داد اگرچـه دوسـت دارد آن كـس را، در هفتـ     «

  )340بيهقي، ص(» .نتوان كرد» انبازي« ملك، و پادشاهي به او شود در» همباز«جهت كه 
   خ هم عصر بيهقي در توجيه و تحليل ضرورت اقدام سـلطان            عتبي، ديوانساالر و مور

  : از همين منظر گويد،محمود در حبس برادر خويش، اميراسماعيل
ارس از  سلطان، احتياط ملك و صالح وقت در آن ديد كـه اميراسـمعيل را بـه چنـد حـافظ و حـ                      «

خواص حضرت خويش سپرد؛ چه دانست كه دو تيغ در يك نيام نگنجد و از جمعيت دو شـاه بـر                     
  )180عتبي، ص(»...اي به مناطحه كشد يك رقعه مجادلت خيزد و وجود دو فحل در رمه

و » تـشبه « حكومت مسعود،    ة از رجال برجست   ،از داليل عزل و حبس اريارق و غازي       
 به گزارش خواجه ابوالفضل بيهقـي آنـان         ؛ سلطان بوده است   پيشه كردن آنان با   » همتايي«

در » تكلـف زيـادت  «در شـراب و  » هـا  رعنـائي «و » زيادتي آلـت اظهـار كـردن    «به علت   
قـومي انبـوه از غالمـان    « از جملـه بـه مالزمـت گـرفتن     ـترددهاي خود به كاخ سلطان  
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با خشم سلطان مواجه  كانوني از خطر و تهديد، ة به منزل ـ »پياده دويست«و  )6(»سپركش
بزرگان اين دو ساالر را     « زماني ضرورت بيشتري يافت كه       ،برافكندن اريارق و غازي   . شدند

  )208ـ220بيهقي، صص(» به تركي ستودندي
 در مجلـس نـشاطي، موجـب شـد تـا سـلطان            ، حكمران ري  ،طاهر» ةكانلِم«اقدامات  

. مان عـزل او را صـادر كنـد        مسعود با وجود وساطت ديوانيان در ابقاي وي، بالدرنگ فر         
ـ  طـاهر ارا   ةبيهقي با اتكاء به اخبار جاسوسان سلطان، گزارش دقيقي از بـزم خـسروان              ه ئ

  .دهد مي
يـك  ... . باشـد و    به لهو و نشاط و آداب آن مشغول مـي         ... ها پيوسته گشت از ري كه طاهر          و نامه «

 چنان كه ميان برگ گل، دينار و        افشاني كرد كه هيچ ملِك بر آن گونه نكند          روز وقت گل، طاهر گل    
و تـا   ... درم بود كه برانداختند و تاش و همه مقدمان نزديك وي بودند و همگان را دندان مزد داد                   

 ةهـاي زريـن و سـيمين آوردنـد و آن را در عالقـ                بدان جايگاه سخف رفت كه فرمـود تـا مـشربه          
فته با گل سوري بياراسته، بـر سـر         ابريشمين كشيدند و بر ميان بست چون كمري، تاجي از مورد با           

  )387ـ388همان، صص(»...نهاد و پاي كوفت و نديمان و غالمانش پاي كوفتند با گرزنهاي بر سر
تري بـا سـلطان داشـتند، بيـشتر در مظـان اتهـام                افرادي كه به داليلي روابط صميمانه     

رغـم اينكـه     سلطان محمود علـي   . جستن به وي و عواقب ناگوار آن قرار داشتند         مانندگي
 و در ،سـخت كـافي و كارديـده و كـارآزموده    «وزير خـويش احمـد ميمنـدي را مـردي          

  : عزل او برآمدةدانست، با اين استدالل در انديش مي» ...بي دردسر ... كارراندن 
نمايم به جهت آنكه از كودكي، باز با من بوده است و احوال و عادات                 اما من به چشم او سبك مي      «

  )160عقيلي، ص( »... مت ها رفتهمن دانسته و حش
 حاكم در استدالل سلطان محمود و تعمق در ساير شـواهد، سـخنان هـرودت                ةانديش

در مــورد داليــل وضــع آداب و رســوم دربــاري در حكومــت      را خ يونــاني مــور
بـه ذهـن   .) م. ق701 ـ 550( آريـائي مـاد   ةلين حكمران سلسل، او).م. ق701ـ655(كواديا

  :كوا هرودوت، دياةتگف  به؛كند تداعي مي
تمـام عـرايض   . آداب درباري برقرار ساخت و از آن پس، حـضور در پيـشگاه پادشـاه موقـوف شـد       «

خنديدن يا تـف انـداختن      . رسيد و ديدار از شخص پادشاه ممنوع گرديد         ها به عرض مي     بوسيلة رابطه 
ل همگنـاني تـدبير     اين مقررات سنگين، محض صيانت وي در قبا       . آمد  شمارمي  در حريم شاهي گناه به    

ــا هــم    ــاز و از اوان طفوليــت ب ــدازة خــود او ممت ــه ان ــود كــه از جهــات حــسب و نــسب ب شــده ب
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وي انديشناك بود كه اگر ايشان هر روز او را ببينند، امكـان تحريـك حـسادت در                  . بودند  يافته  پرورش
فتـد ايـن پنـدار      ولي اگر چشم احدي بـه او ني       . ميان آيد و شايد هم موجب تباني آنان بر ضد او گردد           

  ) 60تواريخ، ص(» .گيرد كه وي وجودي استثنايي و برتر از افراد عادي است قوت مي
به سلطان است كه خواجه ابوالفـضل       » مانندگي جستن «به علت ترس از عواقب سوء       

وري غزنوي بر اساس تجارب فـراوان خـود از          تكار امپرا   بيهقي، مورخ و ديوانساالر كهنه    
  :دهد كه ر ميسر خيرخواهي، هشدا

نشايد خدمتكار سلطان را نقد ذخيره نهادن كه اين شركت جستن بود در ملك، چه خزانه بـه نقـد          «
  )176ـ177ابن فندق، صص(» .آراستن و ذخيره نهادن از اوصاف و عادات ملوك است

خدمتكار «كند كه     وي متأثر از تجربيات خود، احتياط را از حد گذرانده و پيشنهاد مي            
  :زيرا، هم بايد فاصله بگيرد» ضياع و عقار ساختن«ي از حت» سلطان

خدمتكار سلطان، درجه و رتبت دارد ميان رعيت و ميان سلطان؛ از رعيت برتـر بـود و از سـلطان                     «
نبايـد جـست در   » ماننـدگي «نبايد كرد در نقد ذخيره نهادن، و برعيـت        » مانندگي«به سلطان   . فروتر

سلطان بمرسومي قناعت بايد كرد و از آن خرجي بـر رفـق   اندر خدمت . ضياع و مستغالت ساختن   
كرد، و جاه و نفاذ امر و خرجي متوسط از خدمت سالطين بيش طمع نبايد داشت، و بدين جاه                     مي

» ...كسب دنيا نبايد كرد تا بماند، كه اگر جاه را سبب كسب دنيا سازد هم جاه زايل شـود هـم مـال                      
   )177همان، ص(

خواهـد آسـيبي از        شخصي كه در خدمت حكومت است مـي        كند اگر   وي پيشنهاد مي  
چنان سازد كه خرج وي از مرسوم، زيادت آيد تا هم مروت بود هم دفـع                 «:سلطان وقت نبيند، بايد   

 اما اگر فردي كه در خدمت حكومت است به هر حال مبالغ قابـل تـوجهي مـال و                    ».آفت
، »مانندگي جـستن  «ض ناگوار   مكنت دارد، بهتر است به منظور مصون ساختن خود از عوار          

ركنـي از اركـان   « تـا اينگونـه هـم    »اين جاه خويش در اغاثت ضعفا و اعانت محاويج صـرف كنـد       «
  )همانجا(».آفت بود هم در دنيا بي«و » سعادت آخرت حاصل كرده باشد

چه بسا سلطان از ظهور و بـروز بخـشي از   » همتايي بي«براي حفظ و پاسداشت اصل  
تبـاني از    بوصالح با مرگ فقيه امام   . نمود  خودداري مي عي خويش نيز    عواطف و عاليق طبي   

رغم تمايـل قلبـي خـويش، وفـادار بـه             عليالقه و احترام محمود، سلطان،    عالمان مورد ع  
از حضور در مجلس سوگ امام پرهيزكرد و ابوالعباس اسفرايني را           » نيست همتايي «اصل  

 سـلطان را از زبـان       ةهقـي دغدغـ   بي. به نيابت خويش به مجلس سوگواري گسيل داشت       
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  :دهد خود وي خطاب به ابوالعباس اسفرايني بدينسان گزارش مي
اما مردمان ازيـن    ... و من روا داشتمي در دين و اعتقاد خويش كه اين حق به تن خويش گزاردمي               «

ي، بيهقـ ( » ما تـويي   ةوزير و خليف  . تر ما را چاكر نيست      گويند و باشد كه عيب كنند، و از تو محتشم         
   )199ص

خود مشتاق و مصر بود، رجال عصر نيز كـم          » مانندگي  بي«كه سلطان غزنه بر      همچنان
 از ـحكايـت ابـوالمظفر برغـشي     . مانندگي خود با ساير رعايا اصرار داشتند و بيش بر بي

 بـا ابوالقاسـم   ـزيـست    سامان كه در عهد محمود همچنان محترم مـي  وزراي مستعفي آل
 امير نصر برادر سلطان برخوردار بـود،        ةهاي ويژ   و از حمايت  » رديكنيزك پرو «رازي كه   

  :از همين منظر قابل تأمل است
بوالقاسم رازي را ديد، اسبي قيمتي برنشسته و ساختي گـران افكنـده             . آمد  مي... ابوالمظفر برغشي   «

زمين را بوسه   چون بوالمظفر برغشي را بديد، پياده شد و         .  فراخ پرنقش و نگار    )7(زراندود، و غاشية  
بوالمظفر برانـد چـون   .  ديگر بار خدمت كرد)8(مبارك باد خلعت سپاه ساالري؛   : بوالمظفر گفت . داد

. بيفكند و زهره نداشت كه بپرسيدي.  آن ديوار بيفكنردورتر شد گفت ركابدار را، كه آن غاشيه، زي       
بـاب غاشـيه چـه      در  :  درگذشت بوالمظفر خواست كـه برنـشيند، ركابـدار، نـديمي را گفـت              ةهفت

دستاري دامغاني در قبا بايد نهاد، چون من از اسب فرود آيم،            : گفت. ميفرمايد؟ نديم بيامد و بگفت    
  ».همچنين كردند تا آخر عمرش.  زين پوشيدةبر صفّ
 ةكـه بـه گفتـ      يي موجبات حيرت رجال و اعيان را فراهم آورد، تا جا          ،بوالمظفرااقدام  

چـون  : بـوالمظفر گفـت   . ، اين حـديث بـاز افكندنـد       ندماي قديم در ميان مجلس    «بيهقي  
  )359بيهقي، ص(.»بوالقاسم رازي، غاشيه دار شد، محال باشد پيش ما غاشيه برداشتن

بعد از وصول اين خبر به سلطان، وي ضمن نكوهش بـرادر            كه  كند    بيهقي تصريح مي  
شـتباهاتي از   خود امير نصر به عنوان حامي ابوالقاسم رازي، به منظور عدم تكرار چنـين ا              

در بـاب غاشـيه و      «هـا   فرمانهايي خطـاب بـه آن     » اميران محمد و مسعود   «سوي پسرانش 
  .دهدمينشان » تشديدها«  و در اين عرصه از خودكرده صادر )9(جناغ

بيهقي كه در زمان نگارش تاريخ خود مقارن بـا زمامـداري سـلطان ابـراهيم غزنـوي                  
ة در رنـج اسـت، در ادامـ   » ست همتـايي نيـ «از افـول رعايـت قواعـد    ) .ق.هـ  451ـ492(

  :گزارش مذكور با تأسف گويد
پادشـاهان را از ايـن   . كـشند  اكنون هر كه پنجاه درم دارد و غاشيه تواند خريد پيش او غاشـيه مـي               «
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بيهقـي،  ( ».هـا نپوشـانند     آگهي نباشد اما منهيان و جاسوسان براي اين كارها باشند تـا چنـين دقـايق               
  )359-360صص

  
  :در آيينة پند و اندرزهاي سياسي» همتايينيست «) ب
 غزنوي نيز   ةدر پند و اندرزهاي سياسي، كه قابل تعميم به دور         شده  مالحظات ذكر   در
اي كه سلطان در مراوده با اعيان و رجال           رغم ظاهر صميمانه    د كه علي  ش ، تأكيد مي  هست

ره مراعـات   گذارد، آنان بايد حد و حدود خويش را هموا          حكومت خويش به نمايش مي    
  :كند سعدي در قالب حكايتي اين نگرش را به دقت ترسيم مي. نمايند

خورم   تا فضلة صيدش مي   : ترا مالزمت صحبت شير به چه اختيار افتاد؟ گفت        : سيه گوش را گفتند   «
اكنون كه به ظلّ حمايتش درآمـدي و        : گفتندش. كنم  و ز شر دشمنان در پناه صولت او زندگاني مي         

عتراف كردي چرا نزديكتر نيايي تا به حلقه خاصانت درآرد و از بندگان مخلـصت      به شكر نعمتش ا   
  :همچنان از بطش او ايمن نيستم: شمارد؟ گفت

ــروزد     ــش فـ ــر آتـ ــال گبـ ــد سـ ــر صـ  اگـ
  

 »سوزداگــــر يــــك دم در او افتــــد بــــ     
  

  )38-39سعدي،صص (
هـا در دربـار غزنـه زيـسته و هـم از موهبـت               عنصرالمعالي كيكاووس كه خود مدت    

نيـست  «، تصوير روشني از مراعات اصـل        هشاوندي با خاندان غزنوي برخوردار بود     خوي
  :دهد ه ميئبراي رجالي كه در تماس تنگاتنگ با دربار بودند ارا» همتايي

اگر اتفاق افتاد كه از جمله حاشيه باشي و به خدمت پادشاه پيوندي هر چند كه پادشاه ترا به خود                    «
از نزديكي وي گريـزان بـاش امـا از خـدمت گريـزان مبـاش كـه از        . نزديك كند تو بدان غرّه مشو    

و اگر ترا از خويشتن ايمـن دارد آن روز       . نزديكي پادشاه، دوري خيزد و از خدمت پادشاه، نزديكي        
و هر چند عزيز باشـي از خويـشتن         . ناايمن باش كه از هركه فربه شوي، نزار گشتن هم از وي بود            

 بر مراد خداوندي مگوي و با وي لجـاج مكـن كـه هركـه بـا                   غافل مباش و سخن جز     )10(شناسي،
و تـا رنـج     ... خداوند خويش لجاج كند پيش از اجل بميرد كه با درفش، مشت زدن احمقـي بـود                  

كهتري بر خويشتن ننهي به آسايش مهتري نرسي كـه بـرگ نيـل تـا پوسـيده نـشود نيـل نـشود و                         
عنـصرالمعالي،  ( »...بينـد كـه بـه وي حاجتمندنـد        آفريدگار، پادشاه را چنان آفريده است كه همه را ب         

  )198-202صص 
نيـست  «به رجالي كه از رعايـت اصـل         ) .ق.هـ   597ـ672(خواجه نصيرالدين طوسي  
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  :كند ورزند اين گونه اتمام حجت مي سلطان غفلت مي» همتايي
از سـر كـوه    اگر تدبير مخدوم بدو حواله بود بايد كه داند كه ملوك و رؤسا مانند سيلي باشند كـه                   «

و در  ... درآيد و كسي كه به يك دفعت خواهد كه آن را از سمتي بـه سـمتي گردانـد هـالك شـود                      
آداب ابن المقفع آمده است كه اگر سلطان تو را برادر گرداند تـو او را خداونـدگار دان، و اگـر در                       

  )308ـ315، صصخواجه نصيرالدين طوسي( ».تقريب تو زيادت كند خود در تعظيم او زيادت كن
  :شد همچنين گفته مي

از ادب مجالسه ملوك آنست كه اگر با پادشاه در انواع مطايبت و مباسطت، به اقصي الغايه برسـد،                  «
هر نوبت كه به خدمتش معاودت كند در اجالل و تعظيم حـضرتش بيفزايـد چنانكـه گوييـا خـود                     

ي كـه شايـسته كـسوت و        ا  و نيز افعال معروف ايـشان و جامـه        ... مقدمه هيچ گستاخي نبوده است      
. خود را به پادشاه در اسباب پادشاهي محتـرز باشـد          » مانندگي جستن «ماليم طبع پادشاه باشد و از       

الجمله به همه حال استمرار امور بر وفق ايثار و اختيار مخدوم از مواجب شناسـد و حركـات و                      في
   )11 ()109حسيني اصفهاني، ص( »... .سكنات خود بر خدمتش مقصور

نگـاران را، در گـزارش    نامـه   سياسـت ةهاي ياد شده در خام ها و نگراني    مي دغدغه تما
عـيش و   «زنده و جاندار ذيل، از قلم خواجه ابوالفضل بيهقي پيرامـون يكـي از مجـالس                 

ـ در ايـن گـزارش هـم بـا اهتمـام مجد           . توان ديـد    سلطان مسعود به خوبي مي    » نشاط  ةان
سـلطان و هـم بـا اصـرار و عـزم            » ست همتايي ني«پيالگان درباري براي رعايت اصل       هم

ـ ـهمتايي خـويش     مسعود براي به رخ كشيدن بيةجانان اي چـون بـاده    ي در عرصـه  حتّ
  :يمشو  مواجه ميـنوشي 

و بسيار شراب آوردند    . خوريم» باغ پيروزي «تكلف بايد كه بدشت آييم و شراب به           بي: امير گفت «
ها برابركنيد تا سـتم   عدل نگاه داريد و ساتگين : امير گفت . روان ساختند )12(و ساتگين ... در ساعت،   

پنج بخورد و ششم سپر بيفكند و به ساتگين هفـتم از         » بوالحسن«. و مطربان آواز برآوردند   ... نرود،  
در پنجم سر پيش كرد     » بوالعالء طبيب «.  افتاد و فراشان بكشيدندش    )13(عقل بشد و به هشتم قذفش     

مــستان افتــاد و مطربــان و » داود ميمنــدي«و . ه بخــورد و بگريخــتد» خليــل داود«. و ببردنــدش
و خواجـه هـژده     » خواجـه عبـدالرزاق   «و  » سـلطان «مانـد   . مضحكان همه مست شدند و بگريختند     

كه اگر بيش ازين دهند ادب و خِرد از بنده دور           . بس: بخورد و خدمت كرد رفتن را و با امير گفت         
رخاست و سخت بادب بازگشت، و اميـر پـس ازيـن ميخـورد           كند؛ امير بخنديد و دستوري داد و ب       

برخاسـت آب و طـشت خواسـت و مـصالي     . بنشاط، و بيست و هفت ساتگين نيم مني تمام شـد        
نماز، و دهان بشست و نماز پيشين بكرد و نماز ديگر كرد و چنان مينمود كه گفتي شراب نخـورده                  
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و اميـر بـر پيـل نشـست و بكوشـك            و اين همه بچشم و ديـدار مـن بـود كـه بوالفـضلم،                ! است؟
  )657-658بيهقي، صص (».رفت

به خوبي درك شـود،     » نيست همتايي «آميز سالطين غزنه به اصل        اگر اهتمام وسواس  
اثـر حماسـي حكـيم      » شـاهنامه «اعتنايي سلطان محمود بـه        هاي بي   توان زمينه   تر مي   آسان

 يكـي از علـل      قطعـاً  )14(ل،عالوه بر داليل مرسوم و معمو     . ابوالقاسم فردوسي را دريافت   
ـ  همان  جزاعتنايي محمود به اثر حماسي حكيم طوس، چيزي         اساسي بي   ه تعـرض آگاهان
غزنـه  »  سـلطان  مانندگي  بي«و  » نيست همتايي «سرا به حريم اصل        اين حماسه  ةيا ناآگاهان 

 فـضاي   ،بـه روشـني   » تاريخ سيستان «دقت و تعمق در گزارش مؤلف گمنام        . بوده است ن
خـود و بـه تبـع آن        » نيست همتـايي  «م بر روحيات محمود را بر اساس اصل         رواني حاك 

  :كند  ترسيم ميرا» نظام غزنويةمجموع«
سم فردوسي، شاهنامه به شعر كرد، و بر نـام سـلطان محمـود كـرد و چنـدين روز همـي ـ        بوالق...«

ن هزار مرد  شاهنامه، خود، هيچ نيست مگر حديث رستم و اندر سپاه مةهم: محمود گفت. برخواند
ندانم انـدر سـپاه او چنـد مـرد چـون            . زندگاني خداوند دراز باد   : بوالقسم گفت . چون رستم هست  

ايـن  . رستم باشد اما اين دانم كه خداي ـ تعالي ـ خويشتن را هيچ بنده چون رسـتم ديگـر نيافريـد     
  ) 53-54تاريخ سيستان، صص( »...بگفت و زمين بوسه كرد و برفت

ن و شـواهد    ئف گمنام تاريخ سيستان ترديد شود، قرا      زارش مؤلّ حتي اگر در اصالت گ    
شناسـي    توان يافت كه تحت تـأثير روان        هاي شاعران دربار غزنوي مي      بسياري در سروده  

 سرداران و ساالران تحت امر سلطان غزنه ماننـد خـود             كه  معتقد بودند  ،نعمتان خود   ولي
فـرض،    بـا ايـن پـيش     . د داشت نخواهدر طول تاريخ نداشته و ن     » مانندي«او، هيچ نظير و     

 شاخص دالوري و پهلواني اين      ة چهر ،»رستم«و  » شاهنامه « و تعرّض به   تضرورت مذم 
كتاب در نزد شاعران غزنوي به ويژه در مقام مقايسه با سلطان غزنه، امري معقول به نظر                 

  .آمد مي
  :شواهد شعري ذيل از فرخي سيستاني گوياي اين واقعيت است

  خواند و بس   )15(»محمودنامه«همه حديث ز    
 

 همان كه قصه شهنامه خوانـدي همـوار         
 

  )65فرّخي سيستاني، ص(
* * *   
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 خـداونـــد مـــا شــــاه كـــشـورسـتـان
 ســـر شــهـريـــاران ايـــــران زمـيـــن
 چــه گــويي ســكندر چنــين جــاي كــرد
ـــد  ـــاهان هـمـــي زو زنـن ــه پـادش  هم
 ز شـاهان چـنو كـس نپـرورد چـــرخ        

 

ـ        ـدو گــشـت زاولــستـان    كه نــامي ب
 كه ايــران بـدو گـشـت تــازه جــوان        
 چــه گــويي چنــين داشـــت نوشــيروان
 بـــه شــاهـــي و آزادگـــي داســتـــان
 شنيدســتم ايــن مــن، ز شــهنامه خــوان

 

  )248همان، ص(
* * *  

  تو بكردار چنين قادر و ما در همه وقت
  نـام تـو نـام هـمه شاهان بسترد و ببرد

ـ     ا به لقب نيست نيـاز     مـر تـرا بار خـداي
 

  پيش كردار تو درمانده به عجز از گفتار  
 شاهـنامه پس از اين هيـچ ندارد مقـدار

 ـو برتر و بهتـر ز لقب سيصـد بـار  نام ت 
 

  )79ـ80صص همان، (
* * *  

  گفتا چه خوانم اين شه آزاده را به نام؟ ...

  گفتا چنو دگر به جـهان هيچ شه بـود؟ ...
 روغــست سـر بـه سـر       كه شـاهـنامه د  : گفتا

  

ت محـمـود ديـن پناه: گفتم     يـميـن دوـل
  نـگاهز مـن مپرس به شـهنامه كـن : گفتم
 تو راست گير و دروغ از ميان بكاه: گفتم

  )344همان، ص(
  

  : عنصري در مدح محمود گويد،با همين بينش
   در بـزم به بخشش كند آتش ادبار...

 از حـــاتم و رســـتم نكنــد يـــاد كــه او را
 

  در رزم بـه نـيزه بـكنـد ديـده ضـيـغم  
 انگشت كهين است به از حاتم و رستم

  )194عنصري، ص(
  

  :ها نوشت پي
اكبر فياض، قاسم غنـي،       بيهقي، تصحيح علي    ، تاريخ )1370(بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين      : بنگريد به  ـ1

، 146، 143-144، 50، 37، 24:  بـه صـص  بوس بنگريـد   تهران، خواجو؛ به عنوان مثال براي آشنايي با رسم زمين         
، 57، 47صــص : بــوس ؛ رســم دســت... و 655، 532، 483-482، 373، 355، 342، 256-255، 218-217، 155
، 155، 111-112، 143، 47، 38، 24، 19-20صص : ؛ مراتب ايستادن و نشستن    ... و   370،  171،  156،  154-153

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 هاي علوم تاريخي پژوهش/ 52

، 468،  278،  258،  179،  90-91صـص   : داب سخن بـا سـلطان     وآ... ، و   502-501،  320،  289،  241،  218-217
530 ،581-580. 

عمدتاً طلوع و   (را در اوقات معيني از روز و شب         » دهلي«يا  » طبل«منظور مراسمي بوده است كه طي آن         ـ2
، لغت فرس، به كوشش فـتح       )1365(مقايسه شود با اسدي طوسي      . نواختند  در درگاه سلطنت مي   ) غروب آفتاب 

ها  آن بود كه به لشكر و موكب      «: »كوس«، ذيل كلمه    126مجتبائي، علي اشرف صادقي، تهران، خوارزمي، ص        اهللا  
 »...را» حشمت«و » شرف«و » مرتبت«درآرند ز بهر 

،  قابوسنامه، بـه اهتمـام غالمحـسين يوسـفي،           )1375(ـ مقايسه شود با عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر         3
كسي را كه ملوك روم به دست بزنند تا او زنده باشـد، هرگـز هـيچ                 «:  كه گويد  34تهران، علمي و فرهنگي، ص      

  ».همچون ملكي بايد كه او را بزند كه او را ملك به دست خودش زده است: گويند. كس وي را نتواند زدن
هاي سياسي مطمح     سلطان، كم و بيش در همة نظام      » نيست همتايي «ـ قابل ذكر است تأكيد بر رعايت اصل         4

عباس كه هر دو تأثيرات مرئي و         هاي ايران پيش از اسالم و دارالخالفه بني         در اين ورطه حكومت   . ظر بوده است  ن
با يكي  .) ق.هـ  132-136(اند؛ به عنوان مثال، هنگامي كه خليفه سفاح           نامرئي بر دوره غزنوي داشتند، ممتاز بوده      

ماننـدگي    بـي «كنـد، حجـاج متـأثر از بيـنش             رايزني مي  از مستشاران خود به نام حجاج بن ارطاه دربارة ابومسلم         
اگر در آسـمان و زمـين خـدايان         «:فرمايد  اي اميرمؤمنان، خداوند متعال در كتاب خود مي       «: گويد  چنين مي » حاكم

دينوري، ابوحنيفه احمـد بـن داود   : بنگريد به» بودي، جز از خداي متعال هم كار آسمان تباه گشتي هم كار زمين           
بعدها بـا چنـين اسـتداللي زمينـة قتـل           . 417بار الطوال، ترجمه محمدمهدي دامغاني، تهران، ني، ص       ، اخ )1366(

كه جعفر برمكي وزير مشهور عباسيان قصد نواخت و نوازش           هنگامي. 488گردد؛ همان، ص      افشين نيز فراهم مي   
ـ             اصمعي شاعر را دارد، از آنجايي      ود، جعفـر بـه وي گوشـزد        كه پيشتر خليفه به شاعر سي هزار درهم بخـشيده ب

يا اصمعي اگر روا بودي كه من با اميرالمؤمنين برابر بودمي، ترا سي هزار درهم دادمي امـا بيـست و نـه                 «: كند  مي
، تجارب السلف، تـصحيح عبـاس اقبـال،         )1357(هندوشاه نخجواني   : بنگريد به » .هزار درهم از خادم من بستان     

 .138تهران، طهوري، ص 
 .كه اكنون در دست نيستاست هايي از تاريخ بيهقي   حاوي آن بخش،كه اين كتابـ قابل ذكر است 5
بزرگـان بـه   . كشيده و سپره كشيدن يكـي از تـشريفات بـوده اسـت         غالم يا سپاهي كه سپر مي     «: سپركش ـ6

انـد، حركـت      كـه سـپر كـشيده داشـته بـوده           هنگام حركت چند سپركش، يعني چند غـالم يـا سـپاهي در حـالي              
 -254، اصطالحات ديواني دورة غزنوي و سلجوقي، تهران، طهوري، صـص            )1373(خواجه نوري   . »ندا  كرده  مي

253. 
بيهقي، ص . اند پوشانيده اي بوده است كه در هنگام پياده شدن سوار، بر زين مي          پوش، پارچه   غاشيه يا زين   ـ7
 .؛ پاورقي359

تناسب موقعيت اجتماعي و سياسـي افـراد را         بوالمظفر با لحن تحقيرآميز، ضرورت هماهنگي و        ادر واقع    ـ8
برد كه از جوانـب       را به كار مي   » ساالري  خلعت سپاه «رو عبارت   از اين . كند  با نوع تجمل و پوشش آنها گوشزد مي       

مركـب و  «هاي باستاني تفـاوت و تمـايز افـراد در     در مورد ريشه . ساالري يكي هم غاشيه داشتن بود       خلعت سپاه 
، تـاريخ طبرسـتان، بـه كوشـش عبـاس           )1362(ابن اسفنديار   : يا طبقة خود، بنگريد به    » درجات«براساس  » لباس
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 .26 و 22، صص 1اقبال، تهران، پديده خاور، ج
 :ـ جناغ، طاق پيش زين اسب و نيز روي حاشيه زين كه اكثر آن را از پوست پلنگ سازند؛ معزّي گويد9

  جناغت بود ز چرم پلنگاز آن قبل كه   پلنگ كبر كند سال و ماه بر دد و دام
 .؛ پاورقي359بيهقي، ص 

 .شناسي، درك دقيق موقعيت و جايگاه سياسي افراد است در اينجا منظور از خويشتن ـ10
هاي دربـاري ايـران پـيش از           متأثر از ارزش   -از پيشقراوالن همين سنخ مواعظ      .) ق. هـ   3قرن  (جاحظ   ـ11

از اخالق پادشاه كه بايد مراعات شود نيز اين است كـه چـون              «: گفت   نيز مي  -اسالم و دربار خالفت بني عباس       
كسي را مورد لطف قرار دهد و نزديك گرداند و به او آنقدر خوي گيرد كه بـا او مـزاح كنـد و بخنـدد بايـد آن                          
شخص چون بار دگر بر شاه وارد شود چنان واردگردد و رفتار نمايد كه گويي آن انس و مزاح در ميان نبـوده، و                 

د بيش از پيش اظهار خضوع و فروتني و تجليل و احترام نمايد، زيرا خوي پادشاهان همواره در يـك حالـت                      باي
 .114 و 106-107،  التاج، ترجمه محمدعلي خليلي، تهران، سينا، صص )1343(جاحظ » ماند باقي نمي

 .ـ قدح و پيالة شراب خوري12
 .استفراغ كردن ـ13
 ذبـيح اهللا   صـفا، : بنگريد به هاي اعتقادي     تفاوت ةمعمول از جمله در عرص    در مورد اين داليل مرسوم و       ـ  14

 .477-485ص  ص،1ج، انتشارات فردوسي تهران، ، تاريخ ادبيات در ايران،)1363(
  .كشد ، كتابي كه فرّخي در آن، فتوح محمود را به تصوير مي»محمودنامه«ـ 15
  

  :كتابشناسي
  .1362شش عباس اقبال، پديده خاور، تهران، ، به كوتاريخ طبرستانـ ابن اسفنديار، 1
 .1361نيار، فروغي، تهران، ، تصحيح بهمتاريخ بيهقـ ابن فندق، ابوالحسن علي بن زيد بيهقي، 2
، به كوشش فتح اهللا مجتبائي و علي اشرف صادقي، خوارزمي، تهـران،  لغت فرسـ اسدي طوسي،   3
1365. 
اكبر فياض، قاسـم غنـي، خواجـو،          ، تصحيح علي  هقيبي  تاريخـ بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين،       4

  .1370تهران، 
  .1381، تصحيح ملك الشعراي بهار، معين، تهران، تاريخ سيستانـ 5
  .1368، ترجمه محمد فضائلي، نقره، تهران، تاريخ ثعالبيـ ثعالبي، 6
  .1343،، ترجمه محمدعلي خليلي، سينا، تهرانالتاج  جاحظ،ـ7
  .1364، تصحيح و تعليق رضا انزابي نژاد، اميركبير، تهران، ةزرارالودستوـ حسيني اصفهاني، 8
، تصحيحِ مجتبي مينوي و عليزاده حيدري، خوارزمي،        اخالق ناصري ـ خواجه نصيرالدين طوسي،     9

 .1364تهران، 
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  .1373، طهوري، تهران،  اصطالحات ديواني دوره غزنوي و سلجوقيحسن،نوري،اـ 10
  .1338، به همت محمد رمضاني، كاللة خاور، تهران،  الشعراءرةتذكـ دولتشاه سمرقندي، 11
  .1366،، ترجمه محمدمهدي دامغاني، ني، تهراناخبار الطّوالـ دينوري، 12
  .، به كوشش محمدعلي فروغي، ققنوس، تهرانكلياتـ سعدي، 13
  .1363، تهران، انتشارات فردوسي ،تاريخ ادبيات در ايراناهللا،  ذبيح صفا،ـ 14
قاني، به اهتمام جعفر شعار، علمـي       ، ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفاذ     تاريخ يميني عتبي، ترجمه   ـ  15

  .1374و فرهنگي، تهران، 
، تـصحيح ميـرجالل الـدين حـسيني ارمـوي،           آثـارالوزراء بن نظـام،      الدين حاجي   ـ عقيلي، سيف  16

  .1364اطالعات، تهران، 
 به اهتمام غالمحسين يوسفي،     قابوسنامه،،  ربن قابوس بن زيا   ـ عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر    17

  .1375علمي و فرهنگي، تهران، 
  .1363، تصحيح محمد دبيرسياقي، كتابخانه سنائي، تهران، ديوانـ عنصري، 18
، به كوشش مظـاهر مـصفا، مؤسـسه مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي،        جوامع الحكايات ـ عوفي،   19
 .1374تهران، 
  .1371كوشش محمد دبيرسياقي، زوار، تهران، ، به  ديوانـ فرخي سيستاني،20
  .1368، ترجمه محمدوحيد مازندراني، دنياي كتاب، تهران،  تواريخت،ـ هرود21
 .1357، تصحيح عباس اقبال، طهوري، تهران، تجارب السلفـ هندوشاه نخجواني، 22
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