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  تدابير حكومتي غزنويان در تاريخ بيهقي  

  ∗ گيويدكتر مريم صادقي

  ∗∗بهاره پرهيزكاري                                           

      

  چكيده
تـوان بـه برخـي از     شـوند، مـي   در هر دوران از آثاري كه به محـيط اجتمـاعي خـود مربـوط مـي        

ي حاكم بر محيط  اطراف خود هستند يا  اين آثار يا بيانگر انديشه. هاي سياسي آن دوران پي برد انديشه
هاي آرماني  ي دوم را انديشه توان دسته  ميتدر اين صور . منتقد يك   ي اثر به مثابه    گوياي آراء نويسنده  

ميان اين دو   تاريخ بيهقي در. اند هاي شخص يا گروهي خاص وجود داشته آل سياسي دانست كه در ايده
ي  ي فرهنگ و گفتمان سياسي دوره ها، به نوعي در نوسان است؛ از سويي منعكس كننده دسته از انديشه

از سوي ديگر خود بيهقي  در راه و رسم كشورداري است و آنان است و بيانگر رفتار ان غزنويسلطنت  
هـايي كـه گـاه بـدليل عملكـرد       پردازد، انديـشه  هاي سياسي مطلوب خود مي در جاهايي به بيان انديشه  

او در اثر خـود بيـشتر بـه تبيـين مبـاني و      . حكومت ناكام مانده و در حكم آرزوهاي بيهقي مانده است    
زوكارهاي دستگاه حكومتي غزنويان پرداخته است و در شكل تدابير حكـومتي، بـاز نمـوده اسـت؛                   سا

، دينيتدابير  :رسي شده عبارتند ازبربا استناد به تاريخ بيهقي،  مهمترين تدابير حكومتي كه در اين مقاله        
 تحليلي در پاسخ -ياين مقاله با روش اسنادي و مدل توصيف      . امنيتي و تدابير اجتماعي   ـ   تدابير سياسي 

.بدين سوال نگاشته شده كه مهمترين تدابير حكومتي غزنويان در سياست مملكت داري چه بوده است  
  

امنيتي، تدابير اجتماعي  ـ ، تدابير سياسيدينيبيهقي، غزنويان، تدابير :  هاي كليدي واژه  

                                                

  يزاد واحد تهران مركزآعضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  ∗

  يكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد تهران مركز ∗∗

  28/7/90:   تاريخ پذيرش مقاله24/1/90: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه

اي   در دوره  ي،نظـر عـصر غزنـو      مورخ آگاه و صاحب   ) 385-470(ابوالفضل بيهقي 
نويسد كه حكومت غزنويان برقرار است، حكومتي كه بـا نـژادي متفـاوت بـر        تاريخ مي 

 از اين رو كليه آثار اين دوره به ضـرورت بايـست در منقبـت    ،راند  حكم مي ايران  مردم  
اي نظيـر خـود؛ تـاريخ بيهقـي چونـان سـكه         كتاب بـي   دراين خاندان باشد، لذا بيهقي      

او . و حوادث تاريخي دوران مسعود غزنوي را نقل كـرده اسـت           دوروي، تاريخ و ادب     
تقريبا از اوايل دوران سلطنت مسعود به جمع آوري و نوشتن خـاطرات و وقـايع مهـم           

 آنها بـا او بـود، اشـتغال    برداري پنهاني از مداركي كه مسئوليت     روزانه و همچنين نسخه   
نوي بوده و چون موقعيتي      شاگرد بونصر مشكان و دبير سلطان مسعود غز        بيهقي. داشت

ي تحريـر آورده    خاص در دستيابي به اسناد و مدارك داشته، تاريخ خويش را به رشـته             
ي اينها بايد فضل و دانش و تيزبيني و ژرف نگري او را نيز افزود كه        البته بر همه  . است

  . ترديد چندان كارساز نيست بي اينها، آنهاي ديگر در پديد آمدن چنين اثري بي
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و خـودش  ) 47: 1375والـدمن، .( سالگي شروع به نوشتن كرده اسـت 62 در   قيبيه
چـون ايـن كـار پـيش گـرفتم،      «  بلكه،كند كه هدف او گزارش محض نبوده       تصريح مي 

خواهم كه داد اين تاريخ به تمامي بدهم و گرد زوايا و خبايا برگردم تا هيچ چيـز از            مي
  )11: 1384بيهقي،(» احوال پوشيده نماند

آيد كه در اين مدت تعدادي هم كتاب تاريخي مطالعه كرده   هاي او بر مي    شتهاز نو «
هـا تـواريخي جـدي بـوده، يـا مطالـب         است، اما به درستي روشن نيست كه اين كتاب        

بيهقي خود در اين اثـر      ) 66:والدمن،همان(».تاريخي كه به نسبت ادبي نوشته شده بودند       
واره به تحليل و نقد حوادث مهم اهتمام داشته ، بلكه همندگار صرفا به تاريخ نپرداختهما

ي اعمـال ديگـران نيـز    دربـاره 1است؛ بدين طريق كه عالوه بر ذكر وقايع و عملكردهـا،     
هد و توصيفات بديع زمـاني  اي از ابيات و شوا  و نثر خويش را با آميزه     2كند قضاوت مي 

به طوري كه در هـر  كند، كتاب ادبي و خواندني تبديل مي  و شخصيتي، به يك     و مكاني 
در واقع تاريخ بيهقـي هـم صـالبت و    . يابد ي تاريخ و ادب، جايگاهي ويژه مي  دو زمينه 

  . فخامت اثر ادبي گرانسنگ را دارا است و هم توصيف و گزارش تاريخ را
يابي و تبيين داليل و عوامـل آنهـا و تـأثيري         مبتني بر ريشه   ،نگاه بيهقي به حوادث   
گذارد، به طوري كه آثار آن تاثيري عميـق بـر تحـوالت       ا مي است كه اين حوادث بر ج     

اي مفـصل و طـوالني، علـل        براي مثال در ابتداي تاريخ خودش، در جملـه        . بعدي دارد 
و قضاي ايزد عز و جل، چنـان رود كـه   «دارد  بخت و اقبال مسعود را اين گونه بيان مي       

كـه بـه فرمـان وي    باشـد،  كه مراد آدمـي در آن      وي خواهد و گويد و فرمايد، نه چنان         
است، سبحانه و تعالي، گردش اقدار و حكم او راسـت در رانـدن منحـت و محنـت و               
نمودن انواع كامكاري و قدرت و در هر چه كند عدل است و ملك روي زمين از فضل       

كنـد    اما بارها به نكاتي اشاره مي)2:بيهقي، همان (»رسد ازين بدان و از آن بدين     وي مي 
جالب اينجاست كه اغلب اين گفتارهـا  . ارضايتي او نسبت به مسعود است  كه ناشي از ن   

در . از زبان ديگران است، انگار بيهقي حرف دل خود را بر زبان آنان جاري كرده است               
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هـم  «خطـر   كند، اما اعتراض ماليـم و بـي        بعضي موارد هم خود زبان به اعتراض باز مي        
تثبيت فرمودي و سخت دشوار اسـت بـر        عنه در چنين ابواب      ...بايستي كه امير رضي ا    

رود، ولكن چه چاره است در تاريخ محابا نيست آنان   من كه بر قلم من چنين سخن مي       
را كه با ما به آمل بودند، اگر اين فصول بخوانند و داد خواهنـد بگوينـد كـه مـن آنچـه       

ـ            ) 600:همان(».نبشتم، برسم است   ا حتي بيهقي براي همين كالم هـم شـاهدان آمـل را ب
خواسته اين سخن از گلوي آنان نيز خارج شود تـا در   خود همراه كرده است، گويي مي  

مضافا اينكه از دشواري اين سخن هـم ذكـري بـه ميـان آورده          . اين اعتراض تنها نباشد   
مسعودي در كار نيست، اما حكومت؛ حكومت       در زمان نگارش،    است، چرا كه اگر چه      

 به مسعود به نوعي به حكومـت غزنويـان بـر          غزنويان است و هر نوع اعتراض صريح        
از وقت آدم عليه السالم الي يومنا «او به خوبي بر اين موضوع واقف است كه          . گردد مي

هذا قانون بر اين رفته است كه هر بنده قصد خداوند كرده اسـت، جـان شـيرين بـداده           
ي خـود   از طـرف ديگـر بيهقـ      ) 936:همـان (».ايزد عز و جل عاقبت به خير كنـاد        ...است

داند و  پرورده خاندان غزنوي است، و همه جاي كتابش عاقبت كفران نعمت را شوم مي
  .كند كافر نعمتان را به بدي ياد مي

 در كنار تسليم ظاهري راوي، در برابر اين آتشي كـه بـاال گرفتـه، برخـي از            بيهقي
 قدرتمنـدي  كند، گاه به زبان اشارت و ايجـاز،     هاي قدرت حاكم را نيز بر مال مي        كاستي

نالد و با تركيبي زيركانه يكي از مهمتـرين          نكوهد، از تباهي روزگار مي     سلجوقيان را مي  
كـه خـود    چنـان ) 29: 1378ميالنـي، . (كتب تاريخ ايران را از خود بـه جـا مـي گـذارد     

ي آن بيـرون     من آنچه نبشتم ازين ابواب، حلقه در گـوش باشـد و از عهـده              «:نويسد مي
  ) 189:مانبيهقي، ه(»توانم آمد

اي كه يا خود شاهد و ناظر تمـام          تاريخ بيهقي روايت شاهان است از قلم نويسنده       
ماجراها و وقايع اتفاقيه بوده و يا از معتمدي شنوده است، اما آنقـدر هوشـمند و امـين                   
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ير مستقيم و از ديدگاه ديگران ي غبوده است كه خودش را به متن وارد نكند و از زاويه   
  .مايدكان قضايا را روايت نمش ويژه بونصرب

 اما بـه نظـر   3اند، هايي خاص دارد كه محققان بدان اشاره كرده كتاب بيهقي ويژگي  
اول  .ها چشمگيرتر و مهمتر است رسد كه سه ويژگي در تاريخ بيهقي از ساير ويژگي مي

گونه كـه بايـد مـورد انتقـاد قـرار        سلطان مسعود را آن،اينكه بيهقي به رغم بيان خويش 
هاي تـاريخي زمـان    دهد، نگاه او به قضايا، به اقتضاي منافع خصوصي و محدوديت   مين

او شكل پذيرفته است، زبان او پر از ابهام و پرده پوشي و دوگانه گويي است و همـين             
دانسته كه بايـد   او مي )38همان،: ميالني. (هاي كتاب او سايه انداخته است  امر بر روايت  

  به
ساسات خواسـته بـه نـوعي احـ        وفاداري بنمايد و شايد مـي     سلسله غزنويان اظهار    

كند تا افكـاري     بدين جهت از مطالب الحاقي استفاده مي      «واقعي خودش را پوشيده دارد    
در تـاريخ بيهقـي حكايـات     . خواهد در روايت خود بگنجانـد، مطـرح سـازد          را كه نمي  

 اخالقـي روايـت و   هاي الحاقي دو كاربرد به هم پيوسته دارد؛ يك تاييد مكرر بر ارزش           
هاي مغاير هم از يك موضوع در  ديگري بسط دادن يك داستان و به دست دادن روايت        

ارتباط با روايت اصلي و همچنين طـرح مطـالبي كـه بعـدا در روايـت اصـلي خواهـد                 
توضـيحات و    آميختـه از     هـاي بيهقـي،    با اين حـال، روايـت     ) 117:همان والدمن،(».آمد

تـاريخ  «توان گفت در نهايت مي. هم ماجرا و وقايع است شرح و في برايئتوصيفات جز 
نـوعي حـديث نفـس    . ي تـاريخي اسـت تـا روايـت حقيقـت          بيهقي بيشتر يك تجربـه    

هاي مالزم چنين شخصيتي در متن روايت او   شخصيتي است تاريخي و همه محدوديت     
  )41:همان ميالني،(» .از حقيقت راه يافته است

صحبت .  شاهان است  تخت نشستن  برماني در    تأثير قضاي آس   بيهقيويژگي ديگر   
كه غزنويان از يك سو و عباسـيان از          اي  زمانه ،ي بيهقي  از قضا و قدر خصوصا در زمانه      

 براي ديني باشد،  اند، پيش از آنكه متكي به انديشه    سوي ديگر دست در دست هم نهاده      
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 خاصـي  چه هميشه قدرت حكومت پشتوانه جريـان فكـري  . استاستوار   سياسي   مباني
بود كه هم سوتر و هم سازتر با اهداف و منافع او بود و بر همين مبنا نوسانات فكـري                 

غزنويان كه نژادي ترك ) 28 :1379محبتي،.(گشت جهان اسالم دچار شدت و ضعف مي 
 به همين خاطر ،ر آمدندو غير ايراني بودند با دستاويز دين درصدد اثبات حقانيت خود ب

 و در ترويج مذهب اهل سنت تالش كردند، چرا كه عباسـيان             با عباسيان همصدا شدند   
  . كردند اين به قول خودشان جانشينان رسول خدا، حكومت آنها را تاييد مي

دانـد؛ يعنـي     قضا و قدر را تابعي از اعمال خود بندگان مي،بيهقي حتي در مواردي   
مورد حسنك وزير با  مثال در ؛شود نمايان مي اعمال افراد سرنوشتي كه خدا رقم زده در 

 پـردازد   مـي  » بر مركب چوبين  «بيين داليل نشستن    به ت عالقه زيادي كه به او دارد، ابتدا        
بيهقـي،  (»حسنك عاقبـت تهـور و تعـدي خـود كـشيد           «گويد به صراحت مي  پس از آن    

در مورد ارياق و غازي نيز ابتدا داليل بر . داند يار مي قضاي الهي را با آن  و )223:همان
بيهقي هم بر اثر « .داند كند و بعد قضاي الهي را با اين داليل يار مي  آنها را بيان ميافتادن

، ولي در عين حال تقدير را نوعي        دها قائل به تقدير بو     تربيت مذهبي مثل همه مسلمان    
اختيـار و  و  تا جايي بـه اصـل عليـت        او) 101: 1349بينش،(».است كرده ت تعبير مي  علي

تقد است كه شـخص شـاه مقـصر شـناخته نـشود و حكومـت               مسائلي از اين دست مع    
 اي اسـرار آميـز در   اي ثانوي دارند كه بـه گونـه    ها حافظه  واژه« .غزنويان زير سوال نرود   

قـدر در تـاريخ    بـالطبع قـضا و    ) 43 :1378بارت،(».جويند هاي نويني راه مي    ميان داللت 
يي و از منظر ديني قابل توجيه       تواند به تنها   بيهقي نيز از اين قاعده مستثني نيست و نمي        

ايد التقـاطي و چندگانـه باشـد،        اند كه تحليل آثار ادبي ب      ان ادبي بر اين عقيده    دناق. باشد
هاي چند بعدي است و اثر ادبي هم تجسمي از تجربه بالقوه   كه تجربه انساني تجربه   چرا

هقي به داليلي  هايي وجود دارد كه بي     نشانهاز اين رو    ) 237 :1376،شميسا. (انساني است 
هاي حكومـت   حكم تاريخ نويسي است كه پايه   بيهقي در  ؛ از جمله  اين مسير را برگزيده   
ي سياسي در تاريخ بيهقي  انديشه: توان گفت  ديگر ميبيانيكند، به  غزنوي را تحيكم مي   
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ه لرود كه نـه تنهـا از عقايـد دينـي خـود فاصـ           تا جايي پيش مي    ؛ او كامال مشهود است  
خالف آن عقايـد نيـز      هاي حكومت غزنوي به ناچار بـر       ايه براي تحكيم پ   گيرد، بلكه  مي

رود، چرا كه او به خوبي واقف است تنها سياست كار آمـد بـراي ابقـاي ايـن                    پيش مي 
آنچـه در ايـن مقالـه مـورد       ) 53: 1377طباطبايي،.(خاندان سياستي ديني و فلسفي است     

هـاتي اسـت كـه سـلطان مـسعود و      گيرد؛ تحليل تـدابير و توجي  تبيين و بررسي قرار مي 
به بيان ديگر اين مقاله در پاسـخ  . بردند درباريان او براي پيشبرد اهداف خويش بكار مي    

هـايي را بـراي    به اين سوال تأليف شده كه بيهقي در تاريخ خود چه ابزارها و سياسـت           
  ؟ كند تبيين ميتثبيت و ابقاي حكومت غزنويان 

مـشروعيت  : كه مشروعيت بـر سـه نـوع اسـت     اين باورند  نظران بر  برخي صاحب 
ها استوار است، دوم مشروعيت نرمندانه كه  ي باور به ارزش باالي سنتسنتي كه بر پايه

نظيـر اسـتوار    هـاي بـي   هاي خارق العاده و قابليت باور به برخورداري رهبر از قدرت  بر  
صي افراد  هاي شخ   است و سوم مشروعيت عقالني كه بر منطق قواعد حقوقي و قابليت           

هاي قدرت را  غزنويان به نوعي تمامي منابع و سرچشمه) 34: 1384،ريوير(.استوار است
هـاي غزنويـان     ها و نيرنگ   تدابير و سياست   4.گرفتند براي ابقاء و تثبيت خويش بكار مي      

-براي آن بود تا بيشترين شمار ممكن از اعضاي جامعه به خط سياسي، برنامه و آمـوزه         

توجه به اين نكته الزم است كه بهره «به ايدئولوژي عام آنها بپيوندند هاي حكومت و يا 
هـا و نهادهاسـت؛ ماننـد ديپلماسـي،      ي كـار برخـي سـازمان     جويي از نيرنـگ، شـالوده     

 خبـري و    هـاي  هاي اطالعاتي و حفاظتي پليس و ارتش و سرويس         جاسوسي، سرويس 
تـوان گفـت      بنابراين مي  )196 :1384فروند،( »هاي سياسي  ها و حزب   تبليغاتي حكومت 

ها را به منظور توجيـه   ها و اعدام ها و سختگيري در بسياري موارد، خشونتنيز غزنويان  
بردند، گرچه همين غالظ و شدادها باعث عـدم   و القاء مردم جامعه و درباريان بكار مي      

  . كشاند  غزنويان را به زوال و نيستي  و امنيت شده و حكومتثبات 
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  تدابير حكومتي غزنويان در تاريخ بيهقي

توان گفـت    مي 5اند، ها بيان كرده   ها و سياست بازي    كه از نيرنگ   از مجموع تعاريفي  
هاي اطالعـاتي   ها و سرويس ها و پرده پوشي ها و فريب كه تدابير حكومتي، همان كتمان   
بقـاي وجـود    ها و تحريكاتي است كه حكومت بـراي ا         و جاسوسي و تبليغاتي و توطئه     

 هـيچ خـستي در مـورد        در سياسـت  «تـوان گفـت      واقـع مـي   در  . دهد خويش انجام مي  
هـا و دسيـسه    بـه تحريـك  ... وسايل وجود ندارد و زنـدگي سياسـي  بكارگيري ابزارها و 

» دهـد  ها و خطاها، فرصـت مـي     فساد مالي و بهره برداري از رسوايي       ،ها ها، توطئه  چيني
غزنويان بويژه سلطان مسعود به داليل متعدد از جمله         ه  ك از آنجايي  )196: همان،  ريوير(

هـاي   هـا و نافرمـاني     ها و شـورش    مخالفت سرسخت پدريان، اغتشاشات مذهبي، جنگ     
داخلي، تلون مزاج و عدم بهره مندي از مشورت مشاوران و وزيران خود، دچار ضعف               

بهـره   ي حكومـت خـود را بـر      شـالوده  ) 236 و   235 :1372،باسورث( تي گرديد و سس 
اي، بيهقـي هـم در     و بـه گونـه  ها قرار داده بود   ها و رياكاري   ها و كتمان    از نيرنگ  گيري

هاي گوناگون مثل قضا و قدر و قدرتمنـدي و صـالبت و فرمنـدي و         تاريخ خود از دام   
 نيرنـگ نـه واقعيـت مـادي، شـيئي يـا       «.پردازد ه اين تدابير و اعمال مي    ذكاوت به توجي  

اي از ارزيابي و سنجش است كه بـا ميـانجيگري خـود موفـق              طبيعت، بلكه شكل ويژه   
شود همه چيز، علم، اخالق و هنر و ثروت يا زور را به شكل معين بكار گيرد، بدين        مي

نيرنـگ و تـدبير، كارآمـدترين       ) 192: همـان  فروند،(» . است  ها همان كتمان   نگسان نير 
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ـ            وسيله ان اسـت، راهـي غيـر     ي ابقاء وضعيت حكومت است و بر خالف زور كـه نماي
حقيقـت   .دن حريف و رسيدن به پيروزي اسـت       مستقيم و پر پيچ و خم براي گمراه كر        

 و گـاه متـضاد      شخصيت سلطان مسعود در كتاب، غرق تصاوير و تعابير سخت پيچيده          
ها، مقاصـد خـويش پـيش     با اينكه اذعان دارد كه پادشاهان به حيلت       قرار دارد و بيهقي     

هـاي موجـود را    كند، قـدرت   مسعود با احترام و نيكي ياد مياز شخص سلطان   6برند مي
او بـه توجيـه سـلطنت    . دارد داند و در حقانيت آنها ترديـد روا نمـي   مورد تاييد خدا مي  

  7. پرداخته است،غزنويان كه بيگانه و غالم زاده بودند

ي حـاكم بـر      در انديشه . گردد در حكومت محمود و مسعود حاكميت بر تغلب مي        
 امـر او مطـاع     ،خواهد باشد، خواه ديوانه و خواه فرزانه       غزنويان، شاه هرچه مي   سلطنت  

اين موضوع در تـاريخ بيهقـي در   .  هستند است و اطرافيان موظف به اجرا دستورات او   
دانـد مـسعود از او و       يابـد، آنگـاه كـه علـي بـا آنكـه مـي              داستان علي قريب نمود مـي     

آيد و سـپاه خـود را بـه مـسعود تقـديم       زنه مي  به غ  ،گيرد اش انتقامي سخت مي    خانواده
گويد بهتر آن اسـت كـه    علي در اين ماجرا مي. كند اني ميكند و مسعود نيز او را زند  مي

اين درخت سلطنت با شاخي نابسامان پـا برجـا بمانـد تـا آنكـه از بـين رود و حاضـر          
لكردهـاي  بـراي مثـال عم  . شود كه با مسعود بجنگد و سلطنت را بـه خطـر انـدازد      نمي

مسعود غزنوي در مورد دستگيري  امير علي قريب و واليتعهدي آلتونتاش خوارزمشاه و 
از وقتي كه مسعود بـر تخـت سـلطنت           «.ها است  مهمترين و بارزترين نمونه   از   8اريارق

مستقرگرديد، به ترتيب به زيـر آب كـردن سـر آنـاني پرداخـت كـه از ايـشان، نفـرت                      
) 237:همـان  ،باسـورث (9»نار گرديدند و به زندان افتادند     بسياري از مقامات برك   ...داشت

ر داده و در هاي امارت و حكومت خود را بر كينه توزي و خشم قرا         سلطان مسعود پايه  
هـاي نخـست    مـسعود در سـال   «.هاي خونين پرداخـت     حساب سويهدوران سلطنت به ت   

 همكـاري   ي آنهـايي داشـت كـه بـا رژيـم پـدرش             پادشاهي رفتاري كينه توزانه با همه     
توان نتيجـه گرفـت كـه      ميبا توجه به آنچه كه بيان گرديد،        ) 164 :1385،فراي(».داشتند
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تـاريخ بيهقـي، يكـي از        هاي تحكيم و تثبيت حكومـت سـلطان مـسعود در           بررسي راه 
ي روش حكومتي غزنويان به طور  مهمترين موضوعات و مسايلي است كه روشن كننده      

  .يران در طي ساليان متمادي بوده استكلي و نيز سياست حاكم بر كشور ا
  

  

  تدابير دينيـ 1

هاي موجود در جامعه موظف به تحكيم جايگاه  در نظام تغلب طلب، تمامي قدرت
در . اي براي حفظ كيان سـلطنت اسـت        حتي دين نيز در اين حركت وسيله      . شاه هستند 

در . كنـد  ت مـي اه را حمايـ شود كه بيشتر ش   ي مذهبي حمايت مي    اين شرايط از آن فرقه    
 ديـن و سياسـت بـي آنكـه عـين يكـديگر باشـند، الزم و ملـزوم          نوع از حكومت،  اين  

  .يكديگرند
ي   محمود و مسعود براي كـسب وجهـه و جلـب حمايـت خليفـه            ؛شاهان غزنوي 

انـد، از   كرده هاي مخالف خليفه را با شدت هرچه تمام سركوب مي     عباسي همواره گروه  
ن غزنوي تبديل به حراست از خليفه شده بود و ازسوي اين رو حراست از دين در دورا

  خـود ورصديگر خليفه نيز به بهترين وجه ممكـن از تـسلط غزنويـان بـه ممالـك محـ                  
كنـد،   كرد تا آنجا كه در به تخت نشستن مسعود آنگونه كه بيهقي روايت مي           حمايت مي 

بـه رسـميت    ي خليفـه در       لوا و خلعـت و نامـه       برسد، مسعود به پايتخت     پيش از آنكه  
رسد و اين در حـالي اسـت كـه هنـوز تكليـف جانـشيني            شناختن حكومت مسعود مي   

محمود ميان محمد و مسعود مشخص نشده است و اين كـار خليفـه عـالوه بـر اينكـه                    
شود كه كامال دعواي ميان محمد و مـسعود بـه    كند، باعث مي مسعود را وامدار خود مي    
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بير ديني در شش بخـش مـورد بررسـي قـرار            در اين بخش تدا   . نفع مسعود خاتمه يابد   
  .گيرد مي

  پادشاهان  پيامبران وهمترازي 1ـ1

هـاي موجـود را مـورد     قدرت. كند بيهقي از شخص سلطان مسعود به نيكي ياد مي      
او فصل مشبعي در توجيـه      . دارد داند و در حقانيت آنها ترديد روا نمي        تاييد خداوند مي  

ملـك را انتقـال     «: نويـسد   پرداخته و مـي    ،اده بودند سلطنت غزنويان كه بيگانه و غالم ز      
 در جـايي   و)2:بيهقـي، همـان  (»افتد از اين امت بدان امت و از اين گروه بدان گروه          مي
فرق ميان پادشاهان مويد موفق و ميان خارجي متغلب آن است كه پادشاهان را «آورد  مي

اعت بايد داشت و گماشته چون دادگر و نيكوكردار و نيكو سيرت و نيكو آثار باشند، ط        
بحق بايد دانست، و متغلبان را كه ستمكار و بدكردار باشند، خارجي بايـد گفـت و بـا                    

و اين ميزاني است كه نيكوكردار و بدكردار را بدان بسنجند و پيدا . ايشان جهاد بايد كرد
 ».شوند و به ضرورت بتوان دانست كه از آن دو تن كدام كـس را طاعـت بايـد داشـت       

آيد بيهقي اطاعت از پادشاهان را در صـورت          كه از اين عبارت بر مي        چنان )117:انهم(
داند و در غير اين صورت حكم جهاد با پادشاه ستمكار  دادگري و نيكوكاري واجب مي  

بيند  دهد، اما وقتي مي كند و به عقل در تمييز نيكوكاري از بدكاري استقالل مي    صادر مي 
گويد پادشاهان مـا برگزيـدگان خـدا هـستند و            صله مي حرفهايش خطرناك است، بالفا   

اگر در اين ميان «گويد  كند و در ادامه مي طاعت ايشان فرض و به اين حد هم اكتفا نمي    
بايـد   خردمنـدان را بـه چـشم خـرد مـي         ...غضاضتي به جاي اين پادشاهان مـا پيوسـت        

و جاللـه كـه در   بايد داد كه تقدير آفريدگار جـل   نگريست و غلط را سوي خود راه مي  
 و امـا ايـن چـشم    )118و117 :همـان ( ».لوح محفوظ قلم چنان رانده است، تغيير نيابـد   

، بعـدها حـضوي   دهـد   و غلط را به سوي خود راه ميزند كه بيهقي از آن دم مي    خردي
كند، چرا كه گريز به تقدير الهي مفري مناسب براي توجيه  تر در تاريخ او پيدا مي پررنگ

و كارهاي ناانديشيده مكرر آمده بود، در مدت نه سال و عاقبت «ود است اشتباهات مسع
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ايـستاد از اسـتبداد، و چـون فـرو       و طرفه تر آن بود كه هم فرو نمـي         .آيد اكنون پيدا مي  
 )746 :همان(».توانست ايستاد؟ كه تقدير آفريدگا جل جالله در كمين نشسته بود

چـون و چـرا در   . داند ي در غيب ميي قدرت سياسي را همانند پيامبر  بيهقي ريشه 
كنـد و   دارد و هر جا از مسعود لغزشي ببيند، به نرمي انتقاد مي          كار پادشاهان را روا نمي    

ها،  گذرد و به طور كلي مسعود را در مورد پيشامدهاي سوء و شكست با اشاره از آن مي
ها را به گـردن      بداند و عي   شناسد و همه را ناشي از تقدير و مشيت الهي مي           گناه مي  بي

اي كه بر آغـاز مجلـد شـشم نگاشـته اسـت، بـه         در خطبه  او. اندازد اطرافيان مسعود مي  
ي شاهان و پيامبران پرداخته تا پيش از هر چيز ايـن مطلـب بـه ذهـن خواننـده                  مقايسه

بدان كه خداي تعالي قوتي «:اند كه اين هر دو از جانب خداوند فرستاده شده  متبادر شود 
ن صلوات اهللا عليهم اجمعين، داده است و قوت ديگر به شـاهان و بـر خلـق              به پيغمبرا 

روي زمين واجب كرده است كه بدان دو قوت ببايد گرويد و بـدان راه راسـت ايـزدي       
 در باور بيهقي، سرپيچي از فرمان شاه برابر است با الحاد،           )117و116 :همان( ».بدانست

 در اين صورت بايد با ايـشان جهـاد كـرد،         كه مگر اينكه پادشاه متغلب و ستمكار باشد      
هايي كه در ايـن كتـاب از مـسعود     تدبيري ها و بي عدالتي ها و بي ولي بيهقي با تمام ستم    

متغلبـان محـسوب   جـزء   او و ديگـر پادشـاهان غزنـوي را          دارد، باز هم نه تنها     بيان مي 
نگاه بايدكرد  ...ن مارا و پادشاها «: داند كند، بلكه مخالفان آنان را مطرود و مغلوب مي         نمي

رود در عدل و خوبي سيرت و عصمت و          تا احوال ايشان بر چه جمله رفته است و مي         
ها و كوتاه كردن دست متغلبان و  ها و بقعت ديانت و پاكيزگي روزگار و نرم كردن گردن

اند و طاعـت ايـشان فـرض         ستمكاران تا مقرر شود كه ايشان برگزيدگان آفريدگار بوده        
بيان اين اعتقاد در جاي جـاي تـاريخ بيهقـي ممكـن     )117 :همان( ». و هست  بوده است 

است از اين جهت باشد كه در اعتقاد و وفاداري ايشان نسبت به اين پادشاهان ترديدي            
هـاي گونـاگون بـراي بيـان عقايدشـان           صورت نبندد، بنابران ناگزير به استفاده از حربه       

هـا و   ه آرماني خود و تبيين وظايف او از خطبـه هاي شا بيهقي براي بيان ويژگي  . اند بوده
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اگـر چـه در دوران   . كنـد  هايي كه در ضمن تاريخ خود آورده است، استفاده مي      حكايت
ي حكومت و رفتـار محمـود و مـسعود          تواند به نقد شيوه    حكومت غزنويان آزادانه نمي   

ندركند، و آنچه را تواند نوك تيز پيكان انتقادش را متوجه اسك بپردازد، ولي به راحتي مي
گرد عالم گشتن چه سود؟پادشـاه  «:اش عاجز است، اين گونه بيان كند كه از بيان مستقيم  

ضابط بايد كه چون ملكي و بقعتـي بگيـرد و آن را ضـبط نتوانـدكرد و زود دسـت بـه              
ها را در گفتن آنكه  مملكت ديگر يازد و همچنان بگذرد و آن را مهمل گذارد، همه زبان    

   )113 :همان( ».ت، مجال تمام داده باشدوي عاجز اس

  توجيه ديني حكومت با استناد به آيات و احاديث1ـ2

ي  شهرياري كاري است كه مباني ايزدي دارد، از اين رو است كه شاه همواره بنده              
خداست و او ملزم به اطاعت و طي طريق ايزدي است و هر گناهي مانند افـراد عـادي           

ين رو كارهاي او با چشم پوشي كمتر نسبت به ديگران رو بـه  تواند انجام دهد، از ا     نمي
ي پيشين در دولـت غزنـوي بـر عكـس اسـت،       اين موضوع نيز مانند مقوله . شود رو مي 

د و نـه تنهـا از طـرف    نگذران محمود و مسعود بيشتر وقت خود را در مجلس شراب مي 
ـ ه با اعطاي القابي شوند، بلك دستگاه ديني مورد سرزنش واقع نمي     دين اهللا مانند الناصر ب

اي عجيب وجود دارد و آن       در تاريخ بيهقي مسئله   . شوند و شهاب الدوله تشويق هم مي     
تواند انجام دهد، امـا عـوام از انجـام ايـن      اين است كه شاه هر عمل خالف ديني را مي    

در جايي طـاهر دبيـر اعمـال خـالف دينـي خاصـي را در       . اند شده كارها شديدا منع مي  
گويد بيم آن است كه ديگر درباريـان ماننـد    دهد و شاه مي  اب خود انجام مي   مجلس شر 

هـايي   طاهر عمل كنند و آنان نيز مانند او در مجلس شـراب خـود بـه بـذل و بخـشش                
آيـد تبعيـت از    به نظـر مـي  . نامتعارف دست زنند، از اين رو بايد طاهر را گوشمالي داد        

 شاه اسـت كـه فراتـر از مـذهب عمـل             شرعيات براي درباريان هم فريضه است و تنها       
كند، البته بايد در مورد محمود اين نكته را تذكر دهيم كه او در رعايت ظواهر شرعي  مي

  . است نسبت به مسعود مقيدتر بوده
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افتـد، بـر    كند كه هر آنچه اتفـاق مـي         بيهقي با استناد به آيات و احاديث توجيه مي        
اين نخست وهني بود بزرگ كه اين       «گويد  چنان كه در جايي مي     است، مصلحتي استوار 

 و چگونه ... يافت پادشاه را افتاد و پس از اين  وهن بر وهن بود تا خاتمت كه شهادت               
هـر چنـد درو   ... يفعل اهللا مايشاء و يحكم مـا يريـد  ...دفع توانستي كردي قضاي آمده را   

كر كـرده بايـد   استبدادي قوي بود و خطاها رفتي در تدبيرها ولكن آن همه از ايزد عز ذ         
اين جمله دليل روشـني بـر     ) 636 :همان( ».دانست كه هيچ بنده به خويشتن بد نخواهد       

داند و عمل مسعود را  اين مدعاست كه بيهقي تمام خطاهاي مسعود را از جانب خدا مي
ايـن گونـه   . از عمـل مـسعود     الهي را تابعي   خواستداند، نه     الهي مي  خواستتابعي از   

گيرد و از   اي دوگانه را پيش مي      در تاريخش رويه   عقايد ديني اربرد  است كه بيهقي در ك    
  .گيرد عقيده ديني خود فاصله مي

  تقديرگرايي1ـ3

 ويژگي ديگر بيهقي قضا و قدرگرايي اوست، او در واقع با اينكه از تدابير و پنهـان        
هـاي درباريـان و سـلطان مـسعود و پـدريان و پـسريان بـسيار                  كاري و دسيسه كـاري    

باز هم قضا و قدر را تنها عامل مهـم در برانـدازي و نـابودي و يـا بـه اوج          10يسد،نو مي
شـود خواننـده بـه دنبـال         اين تحليل بيهقي از قضايا، باعث مي      11.داند رسيدن قدرت مي  

ها نباشد و به رويارويي علل و عوامل نپردازد كه خود با هدف بيهقي           ها و چرايي   چوني
ظن قوي بر آن است كه بيهقي در صدد نيـست كـه       «. در كتاب به نوعي ناسازگار است     

هايي در   ها و دقايق تاريخ خود بكشاند، بلكه نشانه        ي اين نكته  عامه مردم را به فهم همه     
تـر   انگيـزد كـه بيـشتر تامـل كننـد و عميـق       گذارد و آنها را بر مـي   اختيار هوشمندان مي  

ياري نكـات و مطالـب و       بـا ايـن همـه در مـوارد بـس           )116: همان والدمن،(» بينديشند
ــ ــارتي   ضاوتق ــه عب ــت، ب ــبهم اس ــاي او م ــود « ه ــدگان خ ــف خوانن ــن تكلي  را روش

  )75:بيهقي، همان(»كند نمي
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   توجيه ديني نبردها1ـ4

ويژه اگر با مباني شرعي همـراه و توجيـه شـود، يكـي از مهمتـرين            جنگ و قتال ب   
تـوان   ابـسامان مـي  عوامل بقاي حكومت است، زيرا به بهانه  دشمنان ديـن، و اوضـاع ن         

اي از افـراد   توان در هر جنگ عـده    عالوه بر اين مي   . تمامي مخالفين را از ميان برداشت     
از سـوي ديگـر   . ي حكومت داري را جذب دربار كـرد  كار آزموده و با كفايت در زمينه  

جستند  شاهان غزنوي ، بويژه محمود و مسعود به تن خود در نبردهاي ديني شركت مي            
ه دينداري و اسالم گرايـي خـود را هرچـه بيـشتر اثبـات نماينـد؛ در دوران           تا از اين را   

هاي با كفايـت   ي زيادي از افراد و خاندان هاي پياپي باعث آن شد كه عده   محمود جنگ 
هاي پياپي  جنگ. اقصي نقاط ايران براي خدمت در دربار غزنوي جذب اين دربار شوند   

توحات او در هندوستان، غرب و مركز       خوردي جهاني داشته است، ف    سلطان محمود باز  
شود با فتوحات خلفاي فاطمي در مصر و شام و فتوحات بيـزانس در       ايران مصادف مي  

 بـا خبرهـاي   ،ويژه هواداران سني خليفهين و بي مسلم مديترانه و شام، از اين رو روحيه    
ـ      رود و قدرت تضعيف شـده      تا حدي باال مي   سيده از خراسان و هند،      ر ه ي خليفـه رو ب

 بـه نـوعي   ،يابـد  ها كاهش مي  جوييدر دوران مسعود تا حدي اين جنگ      . گذارد بهبود مي 
كرمان عالوه بر اينكه اهـداف    مسعود در فتح غور و جنگ بسيار طوالني مدت خود در          

كند، بلكه به تضعيف سپاه قدرتمند غزنـوي نيـز    كلي ياد شده در جنگ را بر آورده نمي      
 از گـرفتن  كند كه پدرش  خود تنها به جاهايي حمله مي     هاي   مسعود در جنگ  . پردازد مي

 اقـوام آن نـواحي   آنها عاجز بود و يا در فتح آنها سـنگ تمـامي بـراي سـركوب كـردن      
خواسته اسـت كـه از        آيد انگار او مي    گونه كه از فتوحات مسعود بر مي       آن. نگذاشته بود 

و قاطعيت او را نداشته     ي پدر جنگاورش بيرون بيايد، اما آن قدرت و انسجام            زير سايه 
است، چرا كه محمود در دوران سلطنت خود تقريبا از روي زين اسب پايين نيامد، ولي   

در . كرد و مدارا در اين سيستم حكومتي جـايي نـدارد       مسعود با مخالفين خود مدارا مي     
هايي در تخارستان و اصفهان و ري و ساوه و قم به وجود   شورش424و425وقايع سال 
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كند با آنكه خود جنـگ   ها شركت نمي  اما هيچ گاه امير به تن خود در اين جنگ        آيد، مي
هـاي   اين شاه غزنوي دارد كه با معيار       آوري بسيار توانا است و اين نشان از تن پروري         

رغبتـي  نيـز  ميـان درباريـان مـسعود     در.محمودي در حفظ حكومت بسيار تفاوت دارد  
 . شرايط سخت وجود نداردخاص براي جنگيدن براي سلطان مخصوصا در

هاي فراوان سلطان محمود در هندوستان و ايران        ها و فتح   همچنان كه كشورگشايي  
به دست ما رسيده اسـت، از   ز آن قسمت از تاريخ بيهقي هم كه         معروف است و در آغا    

از جمله . آيد هاي مختلف مسعود و اينكه قصد بغداد را هم داشته، سخن به ميان مي   فتح
نگي پيوستند چنان  ج«:كند   با مكراني كه بيهقي آن را اين گونه توصيف مي          جنگ مسعود 

  )317:همان(»گشتكه آسيا به خون 

 ي بغداد  همراهي و اطاعت از خليفه1ـ5

در دوران .  كند كه بيشتر حامي او و سلطنت او باشد  شاه تنها از مذهبي حمايت مي
يي از تسلط آل بويـه بـه دنبـال      غزنوي شرايط اين گونه بود كه خليفه عباسي براي رها         

حمايت يك قدرت برتر نظامي بود و از طرفي نيز غزنويان كه از تبـار شـاهي نبودنـد،                    
براي آنكه حركت آنان به عنوان شورش گروهي از غالمان تلقي نشود، نياز به حمايـت           

اين دوران مـشروعيت بخـشي بـر        در  . يك مرجع مشروعيت بخش مانند خليفه داشتند      
ي فاطمي بـراي   از اين روست كه  خليفه. از راه حمايت ممالك اسالمي بود ها   حكومت

همـين  . شـود  فرستد و خواهان حمايت معنـوي محمـود مـي        محمود عزنوي رسولي مي   
موضوع در دوران مسعود كه از طرف پدر از واليتعهدي خلع شـده بـود و در رعايـت                   

كسب مشروعيت مجبور بود او براي   . ظواهر شرعي نيز بد نام بود، در خور توجه است         
 انتظـار كـرنش و   ،به خليفه اعتمـاد كنـد و خليفـه نيـز بـراي ايـن حمايـت از مـسعود             

از اين روست كه در دوران محمود و مسعود و الب ارسـالن هـيچ               . سرسپردگي داشت 
چنان كه در بيهقـي    . گبر و جهودي و ترسايي جرات آن را نداشتند كه ابراز عقيده كنند            

ي ميـان آن دو ،    ي حـسنه     هدايا خليفه به دربار مـسعود و رابطـه         در خصوص فرستادن  
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صد پاره جامه همه قيمتي از هر دستي، از آن ده بـه زر و پنجـاه نافـه                   «:نويسد  چنين مي 
مشك و صد شمامه كافور و دويست ميل شاره به غايت نيكوتر از قصب و پنجـاه تيـغ           

 و يا در جايي ديگر چنان )389:مانه( »....هندي و جامي زرين از هزار مثقال پرمرواريد    
ديگر روز امير مثال داد خواجه بونصر مشكان را تا نزديك خواجه بزرگ رود        «: آورد  مي

  )385:همان( ».تا تدبير عهد بستن خليفه و بازگردانيدن رسول پيش گرفته آيد

  سركوبي مخالفان با عناوين ديني1ـ6

 مخالفان، وسيله قرار دادن مذهب يكي از تدابير حكومتي غزنويان براي فرونشاندن   
گونـه   ها از قبيل قرمطي و رافضي و باطني، مجـال هـيچ        مخالفان به انواع نام   . بوده است 

هـا   هاي مشهور و سرشناس مملكت با اين تهمت عرض اندامي نداشتند، حتي شخصيت  
شـدند، در   دستگير و پس از غصب و مصادره اموال و تحويل دستخط بديشان آزاد مـي         

اين اعمال در واقـع بـه نـام سـنت      .  كه بسيار خرسند از حفظ جان خويش بودند        حالي
سنت پيغامبر آورده شود و « ا هر گونه اعتراضي را خاموش سازدگرفت ت نبوي انجام مي 

 ».اعقـاب را بـاقي مانـد   طريقي كه پدران ما بر آن رفته اند نگاه داشته آيد كه بركات آن       
  )92:همان(

هـاي تـاريخ بيهقـي، داسـتان       و در عين حال زيباترين داستان  ترين  يكي از پر دامنه   
ي  قرمطيان از خليفـه  ي اصلي قبول ردا  در اين داستان دعوا و بهانه  . حسنك وزير است  

در ايـن  . يمت او به حج در دوران محمود استزفاطمي توسط حسنك وزير در زمان ع  
مـن از بـراي   «گويد   ميآيد كه    ماجرا است كه سخن معروف محمود غزنوي به ميان مي         

 )227:همـان ( ».كـشم  جويم و بـرادر مـي   ام و قرمطي مي  عباسيان انگشت در جهان كرده    
ي  اين سياست مسعودي ادامه .داند اريان ميي درب  بيهقي صريحا آن را دسيسه و توطئه      12

شده است؛ از زمان محمود آيـين ملـك داري بـر             سياست محمودي است كه اعمال مي     
ظاهر بيني نهاده شد، دستگاه حكومت همين اندازه كه خليفه بغـداد را             ي تعصب و     پايه

ي راضي نگه دارد و به قرمطي و باطني و رافضي مجـال عـرض وجـود ندهـد، وظيفـه       
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بيهقي در  ) 4: 1349اسالمي ندوشن، (.بيند  خدا و خلق انجام يافته مي      خويش را در برابر   
زات سياسي و اجتماعي در زير لـواي  هايي تاريخ خود را نوشته است كه تمام مبار  دوره

  13.گيرد بدعتي در شريعت انجام مي

 

  امنيتي -سياسيتدابير ـ 2

بنيان نظام شاهي در دوران غزنوي بر تغلب طلبي اسـت، بـدين سـان كـه قـومي                    
شـدند و از   ي نظامي بر ديگر اقوام مدعي سلطنت چيره مـي  سلحشور با تدبير و فرمانده  

. آوردند  را كه متعلق به دولت و يا خانداني بوده، به دست مياي اين رو حكمراني منطقه
 البتگـين و    در مورد غزنويان؛ سبكتگين با به دست آوردن واليت غزنين پـس از مـرگ              

حال . كند نشان دادن فراست خود در اين مقطع زماني دولت غزنويان را پايه گذاري مي           
ه در اين دوران دولت ساماني دچار       اند، اين بود ك     بخت افرادي كه با سبكتگين يار بوده      

دهد و حكومت و سپه ساالري ميـان          شود و ضعفي شديد به آن دست مي         كشمكش مي 
اوج تغلب طلبي سياسي در اين مرحله به دسـت محمـود پـيش    . شود  اميران  تقسيم مي   

تغلب طلبي در . آيد  آيد و موجبات تحكيم هر چه بيشتر اين سلطنت نو پا فراهم مي      مي
بـه ايـن   . اي داشته اسـت  ها حتي در ميان خود درباريان نيز نمود ويژه     ع حكومت اين نو 

ها درصدد رسيدن به سلطنت   صورت كه همواره دربار محل كش مكش بوده و شاهزاده         
اند، چرا كه همواره حركت متغلبانه حكومتي در ميان اهل دربار يك حركت بر حق     بوده

شـود، چـرا كـه      نوعي به يك سنت بدل مي    در دربار غزنوي اين موضوع به     . بوده است 
سبكتگين . جنگد محمود نيز مانند مسعود براي به دست آوردن سلطنت با برادر خود مي   

تابـد و    ، اما محمود اين موضوع را بـر نمـي         تر را به وليعهدي برگزيده بود       برادر كوچك 
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لطنت جنگد و آن سـ  تر خود اسماعيل مي   براي به دست آوردن سلطنت با برادر كوچك       
آورد، در زمان مسعود نيز به همين صورت مسعود با كودتايي نظامي امير  را به دست مي   

. كند محمد را كه محمود قبل از مرگ او را به جانشيني برگزيده بود، از سلطنت خلع مي
بنا به نوشته تاريخ نگاران، غزنويان از ابتدا با تغلب و بيداد بر سـر كـار آمـده بودنـد و            

سـي ـ امنيتـي    ، تدابير و رويكردهـاي سيا در اين بخش. دست گرفته بودندقدرت را در 
 .شود و مملكت داري در هفت مورد، تبيين  ميغزنويان براي حكومت 

  استبداد و خودرايي مسعود 2ـ1

هاي خـود يـا    است كه تقريبا به نيمي از حرف   و مستبد   مسعود شاهي پيمان شكن     
در ماجراي حسنك ابتدا و     . كند س آن عمل مي   كند و يا به چيزي كامال بر عك        عمل نمي 

به جـاي    ويرسميت شناختن حكومت ي خليفه در به      نامهقبل از رسيدن لوا و عهد      تا  
 مردم ام ،در آيين قبول خلعت از طرف مسعود.  با مردم نيشابور رفتاري خوب دارد ،پدر

 عالم اسالم و مركزهاي  ترين شاخه القراي نيشابور كه در آن زمان و  بعد از آن از بزرگ     
گذارنـد و در اسـتقبال از     سنگ تمـامي چـشمگير مـي      تضارب آراء بوده است، براي او     

در اين زمان مـسعود بـه نـوعي از مـردم     . كنند رسول خليفه هزينه بسياري را صرف مي     
كند و در جـايي       دلجويي مي ) خاندان حسنك وزير  (ميكائيليان  نيشابور و خاندان بزرگ     

خواهد كه امالك ميكائيليان را رفع توقيف كند و شاه  اعد از شاه ميديگر حتي  قاضي س
كند، اما پس از تكيه زدن به مسند قدرت اسـت كـه مـسعود           ي او را اجابت مي      خواسته

 پـس از تثبيـت      او. كنـد   تمام اينها را فراموش كرده و بدترين رفتار را با همين مردم مي            
ـ       ت خويش سلطن حـسنك را   ،  شابور و خانـدان ميكائيليـان      براي انتقام گرفتن از مردم ني

ه را بـه   نتوان عهد شكني و فريب كاري مسعود در اين زمي          ، از اين رو مي    كند اعدام مي 
سياست مسعودي در سپاهان براي ترساندن مخالفان،       . وضوح در رفتار حكومتي او ديد     

 .ام است ناحيت سپاهان و مردم آن جهانيان را عبرتي تم        « . است راهكاري بسيار كارساز  
»  چنان كه بـر آن اعتمـاد تـوان كـرد         ، نه عشوه و پيكار    ،ي جزم قاطع دهيد   ببايد كه جوا  
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 چنين يبيهقو باز در مورد سعيد خاص كه از ضياع داران غزنين بود   ) 22:بيهقي، همان (
» ها  چه سياست راندن فرمود از تازيانه زدن و دست و پاي بريدن و شكنجه    «: نويسد مي

  )156:همان(
آلتونتاش خوارزمشاه با آن همه شـوكت و عظمـت، بـر جـان خـود بيمنـاك        حتي  

گري باشـد او را از    كوشند به هر حيلت و چاره      شود تا بدان جا كه تمام اطرافيان مي        مي
نيك جهد كرديم تا آلتونتاش را در توانستيم يافت به مويي كه وي را    «:مخمصه بدر برند  

بـاب هـدايا و نثارهـايي كـه بـراي سـلطان              حتي در  )105:همان(» نيك ترسانيده بودند  
 كه  دندآورو جامه   دو چندان غالم و نثار      « :كند اند نيز اين مطلب را تصريح مي       آورده مي

ــد  ــده بودن ــري را ندي ــد آن هــيچ وزي ــيم  بعــضي تقــرب را از دل و بعــضي از،مانن » ب
  )191:همان(

و در مـورد    بيهقي كه آرزومند پادشاهي است كـه مـشاوران دانـايي داشـته باشـد                
دهد از نظر ايشان بهره مند گردد، در بخشي از سخنانش به آنچه در  اتفاقاتي كه روي مي

تـر و    بـزرگ «: كنـد كـه    ي ابن مقفع خوانده است، اشـاره مـي         اخبار ملوك عجم ترجمه   
تر پادشاهان ايشان عادت داشتند كه پيوسته به روز و شب تا آنگه كه بخفتندي با                 فاضل

نمودنـدي   كه ايشان را باز مـي     ...بودندي نشسته از خردمندتران روزگار    ايشان خردمندان   
هـاي آن    چيزي كه نيكو رفتي و چيزي كه زشـت رفتـي از احـوال و عـادات و فرمـان                   

و در پايان سخن حكايت نصراحمد ساماني ) 125:همان(».گردنكشان كه پادشاهان بودند
قد رفتار خود و آگاهي يافتن از      كند كه چگونه با رجوع به خرد خويشتن و ن          را بيان مي  

هاي روزگارش را به ياري  خشم و سطوت و حشمت به افراطي كه داشت، خردمندترين
نصراحنف قيس ديگـر شـده بـود در حلـم،     «طلبيد تا چنان شد كه با گذشت يك سال         

توان اين موضوع را قياس گرفـت از كـار          حال مي ) 128:همان(».چنان كه بدو مثل زدند    
شنود، كمتر  سپارد و يا اگر هم آن را مي تر به نصايح خيرانديشان گوش ميمسعود كه كم

كـه در حكايـت علـي قريـب و آلتونتـاش از بـاب خيرخـواهي و                 چنان. بندد به كار مي  
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ي خدمت سـلطان محمـود، اگـر     اينجا پيري چند است فرسوده «:گويد نصيحت به او مي   
كام گردانيده نـشود كـه پيرايـه ملـك         راي عالي بيند، ايشان را نگاه داشته آيد و دشمن           

سخن خوارزمشاه ما را برابر سخن پدر     « دهد و مسعود پاسخ مي   ) 64:همان(».دپيران باش 
اما با وجـود  ) 64:همان(».ي او را بپذيريم است و آن به رضا بشنويم و نصيحت مشفقانه       

  .اين تاييد از جانب مسعود، بر سر علي قريب آمد، آنچه آمد
شحون از مواردي اين گونه است كه حـاكي از اسـتبداد مـسعود و                 تاريخ بيهقي م  

آيـد و   تا آنجا كه بيهقـي بـا تمـام صـبوري بـه جـان مـي       . نشنيدن سخن ناصحان است   
به همت و جگر به خالف پدر است، پـدرش مـردي         ) مسعود(كه اين خداوند  «:گويد مي

م كـرد از  بود حرون و دورانديش، اگر گفتي چيزي ناصـواب را كـه مـن چنـين خـواه       
سرجباري و پادشاهي خويش گفتي و اگر كس صواب و خطاي آن باز نمودي در خشم 

شدي و مشغله كردي و دشنام دادي باز چـون انديـشه را بـر آن گماشـتي بـه سـر راه                   
ــي       ــتبدادي م ــه اس ــت ك ــر اس ــد ديگ ــن خداون ــع اي ــدي و طب ــاز آم ــت ب ــد  راس كن

كه محمود هم رفتار خوبي با ناصحان دارد  اگر چه بيهقي بيان مي)514:همان(»ناانديشيده
پذيرفت، راضـي   نداشت، ولي باز به همان مقدار كه پس از انديشيدن سخنان آنها را مي           

ي عملكردهاي بارهنقد و نظرهايي كه بيهقي در. شود بود كه آن هم در مسعود يافت نمي 
. اسـت مذهبي و سياسي حكومتيان دارد، كتاب او را به يـك سياسـتنامه تبـديل نمـوده               

ي انتـصاب شـاهان دارد و نيـز نظريـاتي كـه او            هايي كه بيهقي درباره    نظريات و تحليل  
ي عدالت و ديگر موارد دارد، سياسي بودن اثـر او   هباره دولت و انتقال قدرت و مسئل  در

بيهقي اعتقاد داشـت بـراي امنيـت و آرامـش، وجـود يـك            «.سازد را بيشتر جلوه گر مي    
 است و آن هم نه به لحاظ خواست خداوند، بلكه جهت       حكمران مطلق العنان ضروري   

  ) 157:والدمن،همان(»برقراري نظم و امنيت

  پيك راست كردن 2ـ2

ي بغداد بـراي   پيك راست كردن به معناي فرستادن تصنعي افرادي از طرف خليفه          
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ـ  دار كردن حسنك كه از مردانانجام امري است، براي مثال وقتي براي بر   ار  كارآمـد درب
 و توجيهي كارآمد نشد، مسعوديان، مرداني را بـا لبـاس         ي بوده است، هيچ بهانه    محمود

حـسنك  تا با تاييـد قرمطـي بـودن     ده بغداد به دربار مسعود گسيل دا      ساختگي از طرف  
بيهقي كـه خـود از مـردان حكـومتي بـوده      .  بتوانند او را فرو گيرند و از بين ببرند    وزير

شدن حسنك را بپذيرد، بنابراين با صراحت اين امـر  تواند بردار  است، به هيچ وجه نمي  
 حـسنك قرمطـي را بـردار بايـد     كـه ...دو مـرد پيـك راسـت كردنـد    « دارد  را بيـان مـي  

  )232:بيهقي، همان(».كرد

  ارعاب و تهديد 2ـ3

هاي ارعاب و تهديد را مورد تاييد  هاي مختلف روش بيهقي در تاريخ خود به گونه   
گونه كـه ملـزم بـه       او پادشاهان را همان   . نمايد ا توجيه مي  قرار داده و اعمال سالطين ر     

و در جـايي     نمايـد  نمايد، به كشتن و ارعاب و تهديد نيـز ملـزم مـي      عدالت و عفت مي   
 هاي نفس گوينـده و نفـس خـشم گيرنـده و نفـس آرزوهـا بـر        نامبا قتي سه نفس را   و

كـه   ببايد دانست نيكوتر« :نويسد خواند و چنين مي  نفس گوينده را پادشاه مي ،شمارد مي
نفس گوينده پادشاه است، مستولي قاهر غالب بايـد كـه او را عـدلي و سياسـت باشـد             

دهد و   و با اين جمله حديث ترس را بهتر توضيح مي         ) 120:همان(» سخت تمام و قوي   
  .كند توجيه مي

ها براي تثبيت و توجيه و خاموش ساختن اعتراض  غزنويان و به طوركلي حكومت
ي حفظ اصل   اين تهديدها به منزله   .كنند يهاي گوناگون استفاده م     و مخالفان از راه    مردم

. و رها كردن فرع بوده است كه يكـي از اصـول مهـم سياسـت مـسعودي بـوده اسـت                   
تشخيص اصل و فرع هم با مالك و معيار حكومت و  ابقاي آن با هـر قيمتـي اسـت و          

ع بستن و اصل را به جاي ماندن محـال  آخر دل در فر«مسايل ديگر فرع بر آن است كه  
   )19:همان(» است
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هاي فراواني كه سلطان مسعود بـراي ابقـاي حكومـت خـويش              تهديدها و ارعاب  
شاه همواره تمام مصالح مملكت را بـه راي         . آمده است   در تاريخ بيهقي بسيار    ،كرده مي

ين تهديـدها بـراي   ا. گذارد دهد و زير پا مي     خود براي پا بر جا ماندن سلطنت تغيير مي        
 ».بديـشان نماينـد پهنـاي گلـيم تـا بيـدار شـوند        «اين بوده است كه در اصطالح بيهقي        

بـراي   با تمام وجـود  مسعود. زرگان پدريان از اين دسته است   ن ب د نابود كر  )422:همان(
فقط بـه    كند، آن هم      تالش مي بوسهل سوزني، حسنك، علي قريب و آلتونتاش        نابودي  

پس ي بـاز   همين طور در قضيهشدند؛ مياو محسوب  براي سلطنت   يخطراين دليل كه    
بـردار  . دهـد   ميرقرا ان نيز او خود را در برابر مردم        يركگيري صالت امير محمد از لش     

  . كردن حسنك با آن همه شوكت و حشمت، خود بارزترين نمونه از اين دست است
ـ         يش گرفتـه بـوده   سلطان مسعود همان سياست پدر را در بابت تهديد و ارعـاب پ

است، چون در طول تاريخ ايـران كمتـر شـهرياري بـه انـدازه محمـود داراي هيبـت و              
تي بوده حشوتدار او رفتار مستبدانه و رعب و قيكي از رموز ا. تحشمتي چنين بوده اس  

رفتار ارعاب انگيز او حتي فرزندان را نيز در  14كرده است است كه در دل مردم ايجاد مي
در دوران غزنوي  15.در تاريخ بيهقي به اين موارد اشاره شده است       .  است داشته امان نمي 

 در دربار هم وحشتي فزاينده حاكم بوده اسـت، چـرا كـه              ،عالوه بر وحشت ميان مردم    
اعدام حسنك و بازداشت علي قريب و همين طور سوء قصد به جان آلتونتاش در زمان  

 رعب و وحشت را به وجود آورد، حكومت مسعود در دربار و اطرافيان سلطان جوي از
ها  ترين حركت مسعود در دربار خود همين قبض  و بازداشت        از اين رو شايد نابخردانه    

بوده است، چرا كه اطرافيان سلطان در اين زمان خود را در برابر سـلطاني دورو و بـي                   
ـ              ثبات مي  ي  هيابند كه از طرفي با درباريان خود روراست نيست و از طريق دستگاه خفي

ي دسـت مقـربين خـود ماننـد          برد و از طرفي ديگر بازيچه      خود تمام كارها را پيش مي     
براي اين اطرافيان در نظر گرفته      اي نيز    دراين حالت ديگر محاكمه   . بوسهل زوزني است  

اين در افتادن تنهـا بـر خـود    چنان كه در درگيري ميان مسعود و خوارزمشاه،        . شود نمي
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 چرا كه ديگر از آن پـس بـود كـه نمامـان نيـز بـر ايـن        ،نزدمسعود و خوارزمشاه لطمه   
 مـثال خـواهر   ، چه دشمن مسعود بودند و چه دشمن خوارزمشاه  ،دندز اختالف دامن مي  

زن مسعود بود و به مرگ طبيعي مرد، اما دشمنان مسعود بـراي             )دختر آلتونتاش (هارون  
ن آن دو گفتند كه مـسعود   ي ارتباط ميا   ن همان باقي مانده   دتحريك آلتونتاش و نابود كر    

ي آلتونتاش بي خردي مسعود تـا   هدربار. خواهر هارون را از باالي عمارت به زير افكند   
ي دوم بوسهل در كشتن او، آلتونتـاش از مـسعود           پس از توطئه  كه  يابد   به آنجا ادامه مي   
 شود و با علي تگـين  شود و پسر او هارون ديگر هم پيمان با مسعود نمي     دل چركين مي  

كند و از اين زمان ديگر ملك خوارزمشاهيان در قيـد و پيمـان غزنويـان بـاقي      بيعت مي 
  .ماند نمي

در مورد حسنك نيز وضعيت تقريبا به همين صورت است، چراكـه جـرم او تنهـا                
اهانت به شاه بود و تمام اطرافيان مسعود از او انتظار داشتند كه او را به خاطر اين جرم      

ميكائيليان و حمايت ي خليفه عالوه بر اينكه    بهانه قرار دادن خواسته     كند، اما او با      وعف
ي خليفـه پـايين    نيشابوريان را از دست داد، بلكه خود را نيز تا حد يك دسـت نـشانده        

  .آورد مي

   پنهان كاري و خلوت كردن2ـ4

يكـي از مهمتــرين تــدابيري كـه حكومــت غزنويــان بــراي تثبيـت خــود بــه كــار    
در تاريخ . شدن اسرار حكومتي است  انعت از فاش شدن اخبار و بر مال       اند، مم  گرفته مي

انـد    او، سـعي داشـته  طرافيانت وجود دارد كه سلطان و يا اهايي از اين دس   بيهقي نمونه 
از . آشـكار سـازند    خبـر را  ،نآاخبار را پنهان نگاه دارند و پس از حصول مطلوب بـه           

سلطان محمود اسـت كـه حـره ختلـي بـه      جمله اين موارد؛ پنهان نگهداشتن خبر مرگ  
 مرگ او را پنهان نگه  ، فرزند او  ؛ محمد جانشينيمنظور جلوگيري از آشوب و ارعاب و        

بيـع  رخداوند ما سلطان محمود نماز ديگر روز پنج شـنبه هفـت روز مانـده از       «.دارد مي
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بـه  اآلخر گذشته شد رحمه اهللا و روز بندگان پايان آمد و من با همه حرم بـه جملگـي             
  )13:همان( ».باشيم و پس فردا مرگ او را آشكار كنيم قلعت غزنين مي

هاي متعددي كه سلطان مسعود با اطرافيان خويش مانند عبدوس و خواجه             خلوت
هـاي    همگـي حـاكي از آن اسـت كـه سياسـت     ،كند بوسهل زوزني و بونصر مشكان مي  

ر از آن افراد مختلف  و حتي فراتخورده هاي پنهان رقم مي حكومت مسعودي پشت پرده
اين روز چون «.اند ها بوده ي اين سياست تاثيرگذارندهو هاي گوناگون رقم زننده   با انگيزه 

 اهللا عنـه   و بـار بگسـست سـلطان مـسعود رضـي          ) احمد حسن ميمندي  (به خدمت آمد  
و كارهـا   ...زدنـد  و طبلي بود كه زير گليم مي      ... تا نماز پيشين بكشيد    خلوت كرد با وزير   

 )192:همان( ».ي يك خلوت است مد و خردمندان دانستند كه آن همه نتيجهپديد آ

  خطبه كردن2 ـ5

 خطبه كردن بوده   ،از تدابير حكومتي غزنويان براي تثبيت خود و توجيه مردم         يكي  
خطبه كردن به معناي اعالن آشكار تاييد از منابر و بلندگوهاي دولتـي و رسـمي                . است

اي موثر براي پيشبرد اهـداف       ان و مدح مادحان وسيله    بوده است و به همراه شعر شاعر      
بيهقي خطبه كردن را نشانه گسترده شدن حشمت سلطان 16.حكومتي غزنويان بوده است 

در اين شهرها كه نام بردم به نام سلطان مسعود خطبه كردنـد و حـشمت او در             «داند مي
ي رسمي حكومت    خطبه كردن معموال با دستور و نامه      )54:همان(».خراسان گسترده شد  

 و باز در جـايي ديگـر        )4:همان (».و نامه رفته بود تا به بست نيز خطبه كنند         «بوده است 
تا بنام ...سلطان منشوري فرستاد«:دارد همين منشور فرستادن را براي خطبه كردن بيان مي  

شدند و اين امر نشان  خطيبان نيز از طرف دربار تعيين مي17)171:همان(».وي خطبه كنند 
بيهقي در ايـن  . ي تاييد و تعيين خطيب و سخنان او از طرف حكومت بوده است       دهدهن

خطابت نشابور را امير فرمود تا مفوض كردند بـه اسـتاد     ...روز آدينه،   «: نويسد مورد مي 
  )628:همان (».ابوعثمان اسمعيل
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 ديوان اشرف 2 ـ6

اميـر  « :نويـسد  بيهقي مـي  . يكي از تدابير پركاربرد و مهم غزنويان، جاسوسي است        
 در )178:همـان (»ي مملكت را چهار مرد اختيار كنند مـشرفي را         مثال داده بود كه جمله    

ي اين مطلب است كه مملكـت مـسعود بـر         تاريخ بيهقي صفحات بيشماري تاييد كننده     
او را بفريفتنـد تـا بـر    «:نويـسد  از آن جملـه مـي    18اساس جاسوسي استوار بـوده اسـت،      

يفته شد به خلعتي و ساخت زر كه يافت اين مشرفي بكرد خداوندش مشرف باشد و فر   
 و باز در جاي ديگر از جاسوسـي سـخن    )71:همان(» و خداوندش در دلو شد و او نيز       

و امير محمود هـر چنـد مـشرفي         «:اي پسرش گماشته بود   گويد كه سلطان محمود بر     مي
، و انفاسـش  داشت كه با اين امير فرزندش بودي پيوسته، تـا بيـرون بـودي بـا نـديمان           

و اين موارد حاكي از اين است كـه غزنويـان      ) 145:همان( ».كردي شمردي و انها مي    مي
ي در مملكت حكومت كنند و در واقع از ايـن راه           انجاسوسوجود  اند بدون    توانسته نمي

تمـام  «.انـد  كـرده  براي كنترل مملكت و زير نظر گرفتن مخالفان حكومـت اسـتفاده مـي              
اسـالمي  (».چرخـد و هـيچ كـس ايمـن نيـست      ي جاسوسي مي    هدرهاي دستگاه بر پاشن   

ي بيش از حد از دستگاه جاسوسـي موجـب ايجـاد رعـب و                استفاده) 5: همان ندوشن،
شد تا آنجا كـه صـاحب تـاريخ كمبـريج معتقـد اسـت ايـن            وحشت در ميان مردم  مي     

  .ي بيش از حد از عوامل جاسوسي سبب سستي اركان دربار غزنويي شد استفاده

 ازدواج هاي سياسي 2ـ7

ي سياسـي و باعـث      هايي كه در تـاريخ بيهقـي آمـده اسـت، بيـشتر جنبـه               ازدواج
هـاي سـالطين و طبقـات        ازدواج«.پيوندهاي سياسي براي پيشبرد اهداف سياسي اسـت       

ي سياسـي و مـادي داشـته و بـه منظـور       ممتاز با دختران حكام و خوانين، اغلب انگيزه 
يا به منظور دست اندازي بر       و    مراتب دوستي با وي    ن سالطين و يا تحكيم    دنزديك كر 

ــوده، صـــورت        ــدر نبـ ــصرف آن مقـ ــق لشكركـــشي تـ ــه از طريـ ــرزميني كـ سـ
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هـا   و دختـران در ايـن ازدواج      بدين معنـي كـه زنـان        )64: 4ج1382ي،راوند(».گرفته مي
  . شدند ي حسنه بين اميران و فرمانبرداران نواحي مختلف مي اي براي ايجاد رابطه وسيله

هزادگان و اميرزادگـان زن در ازدواج وجـه المـصالحه اهـداف ديگـران قـرار                 شا«
اند و سـلطاني بـراي بدسـت آوردن دل دشـمني يـا در امـان مانـدن از خطـر                 گرفته مي

) 35: فروغي،سال سـيزدهم  (» .آورده است  قدرتمندي، دختر خود را به ازدواج او در مي        
اج سـلطان   ز آنها  نام برده شـده، ازدو       هاي سياسي كه در تاريخ بيهقي ا       از جمله ازدواج  

 به منظـور اطمينـان از جانـب ايلـك خانيـان تـصميم       او. مسعود با دختر قدرخان است 
. گرفت با دختر قدرخان كه قبال براي اميرمحمد عقد و نكاح بسته بودنـد، ازدواج كنـد                

 كه به همچنين ميل سلطان مسعود به ازدواج  فرزندش ابوالفتح مودود با دختر بغراتگين  
هايي را موجب شـده بـود، منجـر بـه امـن شـدن             مخالفت با سلطان برخاسته و نگراني     

ازدواج سلطان مسعود با دختـر  . شده است تركستان و تامين امنيت سياسي آن منطقه مي     
باكاليجار نيز با مقاصد سياسي انجام يافـت؛ سـلطان مـسعود، عبـدالجبار پـسر خواجـه          

همچنين 19.و عروس با مهد و جهيز، به نيشابور بازگشت   عبدالصمد را به گرگان فرستاد      
سلطان مسعود زماني كه قصد داشت به هند لـشكر كـشي كنـد، بـراي جلـب اطمينـان            
فرزندان امير محمد كه مبادا در غيبت او تاج و تخت را از آن خود كنند، دختر خـود را       

امير مردان شاه فرزنـد  توان به ازدواج      هاي سياسي مي   از ديگر ازدواج  . دهد  به احمد مي  
مسعود با دختر ساالر بكتغدي اشاره كرد كه سلطان مسعود به طمـع ثـروت فـراوان او،     

  . آورد اش در مي دخترش را به عقد پسر سيزده ساله
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  تدابير اجتماعيـ 3

تـرين ضـروريات     عامـل حكومـت و اطرافيـان، از اساسـي         نحوه مملكت داري و ت    
در براي پيشبرد اهداف و حفظ منافع خـود؛    تاريخ   در طول  شاهان. مملكت داري است  

هاي مختلف از انديشه و افكار اطرافيان  نسبت به خود مطلـع        اند تا با روش     تالش بوده 
گرفتند؛ ترتيب دادن مجالس شرابخواري بوده  هايي كه به كار مي از جمله روشگردند و 

براي آنكه بتوانند از و عيوب خود،  راي پنهان كردن نقاط ضعف وآنان ب است، همچنين
كردنـد   ند، از شاعران و اديبان دعوت مي       جامعه و ديدگاه مردم خوب به نظر برس        طرف

بير اجتمـاعي از مهمتـرين   اتا به دربار آمده و ايشان را مدح و منقبت كنند و اين نوع تد       
در ايـن بخـش از مقالـه         . زده است   مواردي است كه  تضمين بقاي حكومت را رقم مي         

  .ر اجتماعي در دو مورد بررسي شده استتدابي

   مجالس شرابخواري 3ـ1

هـاي افـراد و     از تدابير حكومتي غزنويان براي آگـاه شـدن از منويـات و ذهنيـت       يكي  
 و اين امر در مورد هيچ مقـامي  ه استمسئوالن مهم مملكتي، ترتيب دادن مجلس شراب بود     

 ترتيب دادن مجلس شراب بـراي سـلطان   بيهقي در يكي از اين موارد از    . ه است استثنا نداشت 
ي نـوبتي   گويد كه به خيمـه  سلطان . خواسته بود پدر كه پسر را فرو گيرد  «: نويسد مسعود مي 

در ساعت فراش پير بيامـد پيغـام آن غالمـان آورد كـه     ...درنگ كن كه ما نشاط شراب داريم 
 ، شراب) 160: بيهقي، همان (».دارد تو قصدي مي نمايدكه پدر بر خداوند هوشيار باشد چنان مي

هاي ذهني  شد او در اين حالت بيخودي اسرار و يا نقشه كرد و باعث مي فرد را از خود بدر مي
اي براي فروگرفتن و از ميان برداشتن و يا توجيهي بـراي انتقـام              خود را بر مال ساخته، بهانه     

ـ      «بـه تعبيـر بيهقـي     . دستگيري او باشد   شخص مقابل و يا    هـا   د رعنـايي  چـون در شـراب آين
شراب آفتي بزرگ باشد چون «:نويسد اين مورد ميجايي ديگر در  بيهقي در )286:همان(»كنند

  )284:همان(» .از حد بگذرد و با شراب خوارگان افراط كنندگان، هر چيزي توان ساخت
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در مجلـس شـراب زيـاده روي    بوبكر حصيري نيز از جمله بزرگان دربار بود كـه           
اي بدسـت او دهـد تـا انتقـام       ميمندي را دشنام داده و بهانـه   خواجه حسن احمد   ،كرده

جست بر حصيري تـا وي       خواجه اين را سخت خواهان بود كه بهانه مي        «خويش بگيرد 
 20)199:همان( ».را بمالد كه دانست وقت نيك است

    حمايت از اربابان شمشير و قلم 2-3

يابـد،     ادامـه نمـي  هاي دوران محمودي ديگر در دوران پـسرش     بسياري از فعاليت  
كه در يك جاي تاريخ بيهقي     اي محمود، چرا    هاي افسانه    پروري هايي مانند شاعر    فعاليت

ي دربار محمود شـعر   نيز به اندازههم به اين نكته اشاره نشده است كه در دربار مسعود     
دانيم كه اين فعاليت محمود بـراي تبليغـات مثبـت      و ما مي است و شاعري رونق داشته  

 . جامعه ايراني تحت تسلط خود بوده استميان

رد حـال آنكـه در دربـار مـسعود        كـ  محمود از اربابان شمشير و قلـم اسـتفاده مـي          
طور كه بيان شد جنگاوران زيادي نبودند و نسبت بـه دربـار محمـود دانـشمندان                  همان

در دوران محمـود پـس از زيـر سـلطه در آمـدن      . چنداني هم بـه آن دربـار راه نيافتنـد       
خواهد تا ابن سينا و ابوريحان را بـه دربـار            ت خوارزمشاهيان، محمود از آنها مي     حكوم

شود و همراه آنها    غزنوي بفرستند و از اين راه گذر ابوريحان در التزام دربار غزنوي مي            
ر در دربـا . نويـسد  ي ماللهند را مـي  كند و در اين ايام بود كه كتاب تحفه    به هند سفر مي   

اند، از طرفي دستگاه تبليغاتي مسعود نيز به درستي  نبودهمندان نيز   مسعود اين گونه دانش   
 و ذكر خاصيت شـاعر   دوستيشعرثال بيهقي در ترغيب شاه به كرد، به عنوان م    كار نمي 

و بـه سـيف   «گويـد  پروري در مورد سيف الدوله ابوالحسن علي و شاعر پروري او مـي        
افي بود و همه جد محض متنبي در        الدوله علي بايد نگاه كرد كه چون مردي شهيم و ك          

چند جمله سخن گفته است كه تا در جهان سخن تازي است آن مـدروس      مدح وي بر  
  )352:همان( ».نگردد و هر روز تازه تر است و نام سيف الدوله بدان زنده مانده است
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  نتيجه گيري 

قطعيت و حتميت حوادث از جانب خدا اگر مـورد اسـتفاده سـوء قـرار بگيـرد،        ـ
ها براي اعمال ناپسندشان باشد و هر معترضي كه          ترين دستاويز حكومت   تواند بزرگ  مي

ده و به او انگ ايستادن در برابر  كند با چماق تكفير در دهانش كوبيدهان به اعتراض باز
حكم خدا بچسبانند و چنين است كه با ابزاري از آياتي چون كل شـيء خلقنـاه بقـدر،             

يابد و اعمال آنان هر چند ناپسند توجيـه          شروعيت مي حكومت حاكمان از سوي خدا م     
 شاه همتراز با پيامبر است و  بايد  ،ي حاكم بر تاريخ بيهقي   در انديشه چنان كه   . شود مي
 و شاه مختار است از اين لوازم به هر طريقـي  باشدان اجتماع در خدمت شاه كمي ار اتم

  .تواند استفاده كند د و در هر جايي كه ميهخوا كه مي
داند و  ه اعمال اين خاندان ميترين وسيله براي توجي    بيهقي تقدير الهي را مناسب     ـ

ي دوگانه از قـضا   چه اختيار آدمي را پذيرفته، اما استفادهتوان نتيجه گرفت بيهقي اگر    مي
در مـواردي كـه حكومـت غزنويـان در خطـر            . و قدر را در تاريخش لحاظ كرده است       

داند و هنگامي كه حكومت زيـر سـوال           از عمل بندگان مي    و قدر را تابعي   ند، قضا   نباش
تـوان   داند كـه داليـل ايـن امـر را مـي      رود، خطاي واقع شده را تابع  قضا و قدر مي          مي

  .كاري او ذكر نمود  او از شومي كفران نعمت و محافظهسياست مذهبي بيهقي، نگراني
حدودي آن اقتـدار الزم   تا ،تركان به دليل نداشتن مشروعيت ملي و ايراني نبودن  ـ

محمود موفق شده بود به عنوان سلطان غازي و كوبنده هندوان كافر براي             و  را نداشتند   
 و حمايت از ب كند و به عنوان طرفدار مذهب سنت      خود نزد خليفه شهرت زيادي كس     

مـسعود نيـز   . جدي براي فاطميان شيعي مذهب به حساب بيايد       رقيبي   ،ي عباسي   خليفه
 القـادر بـاهللا مبنـي بـر تاييـد       حكم و منشوري از سـوي خليفـه عباسـي    تبعد از درياف  

گي خاطر سلطنت خويش را آغـاز نمـود و    سلطان محمود با آسود   ي او به جاي     جانشين
ها بـه   كسب كند، مقداري از غنايمي را كه از جنگ   بيشتري  د مشروعيت   براي آنكه بتوان  

فرستاد و خليفه نيز در عوض       ي عباسي مي    آورد، به صورت هدايا براي خليفه       دست مي 
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آورد، همراه بـا القـاب بـراي      ميهايي را كه به تصرف خود در منشور حاكميت سرزمين 
  . دفرستا مسعود مي

 حـذف و  ،نخستين كاري كه مسعود پس از نشستن بر سـرير قـدرت انجـام داد         -
 شـايد يكـي از      ،بركناري عوامل گذشته و به خصوص طرفداران بـرادرش محمـد بـود            

باهات بزرگ سياسي مسعود همين شدت بخشيدن به اختالفـات طرفـداران خـود و       اشت
هـاي    بسيار موثر در شكست مسعود در سـال يطرفداران برادرش بود، زيرا كه اين عامل   

از ديگر اقدامات مسعود . دشمنانش گرديد سياست راني و چه در برخورد با   چه در  بعد
 منصبان و كـارگزاراني بـود كـه در        بركناري و حذف صاحب    ،پس از به قدرت رسيدن    

مسعود با كنار گذاشتن و يا فرمان قتل آنان، بر . ي فكري و عقلي وي بودند واقع سرمايه
حسنك بيش از هر كسي ديگري به خاطر رفتار . ود بيش از پيش افزود   شمار دشمنان خ  

   .اهانت آميزش نسبت به مسعود مورد انتقام وي قرار گرفت
سياري از موارد بدون اعتنا به راي مشاوران و وزيران خود با  سلطان مسعود در ب  -

اي جز شكـست و از       د و اين عمل نتيجه    يورز  ي خويش اصرار مي     خودگامگي بر عقيده  
  . دست رفتن سرير قدرت به دنبال نداشت

رسـد، لـذا از    ه با كمك ارتـش و سـپاه بـه قـدرت مـي         در نظام پادشاهي، پادشا    -
بـراي   ،تتي، پرورش سپاهيان براي دفاع از مملكـت اسـ    ترين وظايف چنين حكوم   مهم

در ايـن   از آنـان حمايـت شـود،   آنكه سپاهيان بتوانند بر دشمن غلبه كننـد، الزم اسـت           
افتد و با شجاعت و شهامت؛ به  ه با دشمن؛ ترس به دلشان نميههنگام مواج  درصورت

  .دهند كنند و او را شكست مي دشمن حمله مي

    پي نوشت
. دهـد  بوسهل زوزني و استادش بونصر مشكان مي، هاي سلطان مسعود ثال توصيفاتي از اخالق و رويه    براي م ـ  1
  )189،222 ،173 ،152:  همانبيهقي،:(كن

 ) 114،112،72،71،68: همان:(ـ براي نمونه نك2
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  )به بعد237: همان ا،شميس:(ـ نك3
  )36 – 43 :، همانريوير:(كـ ن4
  )29،137،188،196 ،22: همانفروند، (: نك-5
 به زرق و افتعال ،اند كه چون به مكاشفت و دشمني آشكارا كاري نرفته است     ها بسيار كرده   پادشاهان حيلت « -6

  )165: همان: بيهقي( ».اند دست زده
  )23و 22 :همان ،اسالمي ندوشن:(نك -7
 و نيـز    )284:انبيهقـي، همـ   (» حيلـه بايـد كـرد تـا اريـاق برافتـد           «: نويـسد  ي اين شـخص مـي       بيهقي درباره  -8
  )191،284،286:همان(:كن

  )159 :فراي، همان: (بنگريد نيز )238-240،همان:(كن -9
   )71،78،156: همانبيهقي،:(كن -10
  ) 68،87، 60:همان:( نك-11
عملكردهـاي مـذهبي   ،  بردار كردن حسنك وزير و نيز موارد بسياري ديگر كه در تاريخ بيهقي وجـود دارد            -12

  .دهد غزنويان را نشان مي
  )16 :1377 ،طباطبايي:(نك -13
 )107 :1383طبسي، پاييز و زمستان: (نك -14

  )247 ،54، 38 ،25 : همانبيهقي،:(كن - 15
 )103-122 :طبسي، همان:(نك -16

  ) 653 – 505، 388، 383، 315، 260، 92 :، همانبيهقي:(ك ن- 17

  )176،177،178،180،196،288 ،17،19:همان:(كن -18
 )34-39 ص ص:ي سومروغي، سال سيزدهم، شمارهف:(كن - 19

 )197و212:همانبيهقي، :(كن - 20
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