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 يز بيهقيآماعجاب  نگرش
*

  

  

  دكتر محمدرضا يوسفي

**استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم 
  

  

  :چكيده

هنگام بيان شگفتي و اعجاب خود در واقع و  ،در جاي جاي تاريخش ،ابوالفضل بيهقي

و عبارات مشابه، خود و » كس مانند آن ياد نداشت«: توصيفات مختلف با استفاده از جملة

 زيادبررسي كاربرد اين گونه جمالت با بسامد . كند مخاطب را از توضيح بيشتر بي نياز مي

نشان دهندة آن است كه وي در چهار موضوع از اين جمـالت اسـتفاده   ) مرتبه 50حدود (

هـا و   ، مهـارت %)27( هـا  ، توجهـات و خلعـت  %)40(هـا و بزمهـا    شادكامي: كرده است

توان ايـن اغـراض را در    براي بيهقي مي%). 13(و حوادث  بالياي طبيعي%) 20(ها كارداني

، %32كاربرد جمالت در معنـي واقعـي و حقيقـي    : كاربرد جمالت مورد بحث متصور شد

، استفاده از اين جمالت به عنوان يك تكيه %17سابقه بودن موضوع براي شخص بيهقي  بي

اين مقاله به تفصـيل دربـارة    كه در% 39و كاربرد اغراق آميز براي بزرگ نمايي % 12كالم 

ذكر اين نكته مناسب است كه بيشترين كاربرد را كاربردهاي اغـراق  . آن گفتگو خواهد شد

 ةگيرد و نشان دهندة تعلق خاطر خاص بيهقي به سلطان مسعود است كه فاصل آميز دربر مي

برد جمالت از طرفي كار. بين زمان وقايع و زمان نگارش كتاب نتوانسته است آن را بزدايد

فات دربار غزنوي، شادخواري هـا  مورد نظر در معني واقعي نيز حكايت از تجمالت و تكّل

  .مسعود و درايت و كارداني رجال درباري به ويژه پدريان دارد ةو بزمهاي بي سابق

  

                                                           
  31/6/85: تاريخ پذيرش نهايي        28/1/85  : تاريخ دريافت مقاله *

  با همكاري خانم معصومه حميدنيا دانشجوي كارشناسي ارشد **
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  .اعجابتاريخ بيهقي، ابوالفضل بيهقي، : ها هكليد واژ

  :مقدمه

ــوي، ابوا  ــا و زبردســت عهــد غزن لفضــل بيهقــي كــه عمــري در دســتگاه آل  مــورخ توان

سبكتگين به خدمت ديواني اشتغال داشت و كتاب تاريخ بيهقي كه آينه تمامي نمـاي عصـر   

وي در توصـيف  . غزنوي است، در حقيقت حاصل اندوختـه هـاي شـباب تـا شـبيب اوسـت      

برخي وقايع به خصوص در دورة مسعود، كه دلبستگي و عالقه مندي بيهقي بـه او روشـن و   

كـس  «شده كه نهايت اعجاب خـويش را بـا بيـان جملـة      كار است، چنان شگفت زده ميآش

كاربرد فراوان اين جمله اوالً نشان دهنـدة  . و نظاير آن بيان نموده است» مانند آن ياد نداشت

شكوه و جالل دربار اين پادشاه و ثانيـاً شـيفتگي مصـنف بدوسـت، بـه طـوري كـه در اكثـر         

بيهقـي بـا ذكـر ايـن گونـه جمـالت، ضـمن بيـان شـگفتي          . ه استاعمال، وي را آيتي دانست

خويش، خود را از توصيف جزئيات و مخاطب را از شـنيدن و خوانـدن آن مسـتغني سـاخته     

اگر نظري به متـون مشـابه و معاصـر بيهقـي بيفكنـيم و تقريـرات آنهـا را هنگـام بيـان          . است

ن كار بيهقي خود يك نوع اعجاب بينيم همي ها و وقايع اعجاب برانگيز مرور كنيم مي صحنه

  .است

  :مثالً در ترجمة تاريخ يميني چنين آمده است

ابوالحارث زيفوني به فرمان نوح بن منصور بـه دفـع فـايق خاصـه شـتافت و ابوالحـارث       «

حواشي بسيار فراهم كرد و به جنـگ او رفـت و فـايق بـا ارسـالن نـامي كـه بـه آخـر سـالر           

از ترك و عرب پيش باز فرستاد و چـون گـرگ در رمـه    معروف بود با پانصد سوار گزيده 

آن حوش را به فنا آوردند و اموال و اسلحه و مراكب ايشان بستدند و با غنيمتي وافر بـا بلـخ   

  )93، ص 1345جرفادقاني، ( » .آمدند

در مراسم خواستگاري سلطان محمود در عهد ايلـك خـان، دختـر طغـان خـان را بـراي       

راپردة او، تاريخ يميني عبـاراتي دارد كـه بـا توجـه بـه شـباهت       مسعود و آوردن عروس به س

  :موضوع با تاريخ بيهقي قابل مقايسه است
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و در عهد ايلك خان، عقيله اي از مخدرات اوالد او از بهر امير جليل ابوسـعيد مسـعود   « 

دراين ايام سفيران به اتمام آن وصلت وساطت كردند . بن السلطان محمود نامزد كرده بودند

و عقدة آن مناكحت به استحكام رسانيدند و از ثقات حضرت سلطان جمعـي از جهـت نقـل    

آن در يتيم برفتند تا آن وديعت بـه مصـب اسـتحقاق رسـانند و جمهـوري از مشـاهير علمـاء        

مشرق و ائمة منطق در خدمت مهـد او بلـخ آمدنـد و آن امانـت بسـپردند و محمـوالتي كـه        

سانيدند و بـه بلـخ ايـن وليمـه و زفـاف آن كريمـه تمـام شـد و         داشتند از مال و مقال به ادا ر

سلطان بفرمود تا پيش از وصول ايشان در بلخ آذين بستند و شهر بياراستند و از انواع تنجيـد  

و تزيين هيچ باقي نگذاشتند و سلطان از جهت رفع مرتبت و اعالء درجت پسر، هـرات بـدو   

ت و سـاز پادشـاهان او را در شـهو رسـند ثمـان و      داد و به اموال بسيار و تجمل فراوان و زينـ 

اربعمائه روان كرد و او به هرات آمد و آيين عدل پيش گرفـت و بـه سـداد سـيرت و رشـاد      

  )367همان، ص ( » .طريقت رعاياي آن بقعه را در رياض امن و جنان امان بداشت

طلبيـد تـا    در ماجراي نزاع بين ايلك خان و طغان خان، رسوالن آنها را سـلطان محمـود  

تاريخ يميني توصيف كاخ، مجلس و خوان و شـراب  . صلحي پايدار بين آن دو منعقد نمايد

بعد از آن به سراي ضـيافت  : محمود و حكايت اعجاب سفيران را بدينگونه ذكر كرده است

بهشتي ديدند آراسته به احواض و اطباق زرين و سيمين منضد به اواني . به سرخوانشان بردند

همه متفق شدند كه در هيچ عهد اكاسره عجـم  . .. ن هاي فايق و ادوات رايق ومرصع و صح

چـون شـراب   . .. و قياصرة روم و اقيال عرب و رايان هند را قبل آن نفايس دست نداده است

حاضر آوردند جمعي و شاقان خاص چون لؤلـؤ مكنـون و در مخـزون شـرابي مـردق چـون       

ي بگردانيدند و رسـوالن مـدهوش و مبهـوت در    چشم خروه بر آن گروه به دور و دوستكام

  )321و  320همان، ص (» .آرايش آن بزم و پيرايش مجلس بماندند

در كتاب قابوسنامه، كه اندكي پس از تاريخ بيهقي تـاليف شـده اسـت، مـوارد اعجـاب      

چنانكـه از  « : برانگيز و بي سابقه با ذكر جمالت و عبارات توضـيحي نشـان داده شـده اسـت    

المعالي حكايت كنند بدانكه وي مردي سخت قتال بود و گنـاه هـيچكس عفـو    جدم شمس 
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عنصـر المعـالي،   ( » .مردي بد بود و از بدي او لشكر بر او كينه ور گشته بود. نتوانستي كردن

  )100، ص 1375

زني بـود ملـك زاده و   . چنانكه وقتي به دي زني پادشاه بود، به لقب سيده گفتندي: و نيز

فخرالدولـه از بـرادر   «: و همچنـين ايـن عبـــارات   ) 146همان، ص ( » .و كافيهعفيفه و زاهده 

بـه درگـاه جـد مـن     . خويش عضــد الدوله بگريخت و هـيچ جـاي مقـــام نتوانسـت كـردن     

اهللا آمد به زينهار وجد من وي را امان داد و بپـذيرفت و بـه جـاي     رمحةقــابوس بن وشمگير 

» .وي داد و اندر آن نكاح از حد گذشته خرمي كردنـد او بسياري نيكويي كرد و عمه مرا به 

  )235همان، ص ( 

عبارات اعجاب برانگيز سياست نامه به كالم بيهقي شبيه تر است و نظام الملك نيز سعي 

داشته با آوردن چنين جمالتي هم تعجب خود را ابراز دارد و هم از ذكر جزئيات بيشـتر بـي   

تر  ر پادشاهان هيچ پادشاه بيدارتر و زيرك تر و پيش بيناز پادشاهان ديلم و ديگ« : نياز شود

از عضد الدوله نبوده است و عمارت دوست داشـتني و بـزرگ همـت و فاضـل و باسياسـت      

چنان بـود كـه از خلفـاي بنـي عبـاس هـيچ       « : و اين جمله) 90: 1369: نظام الملك( » .بودي

چندان بندة ترك كه او ود و كس را آن سياست و هيبت و آلت وعدت نبود كه معتصم را بـ 

  )57: همان. ( »داشت كس نداشت

. مـردي بـود در شـهر مـرورود، او را رئـيس حـاجي گفتنـدي       « : و همچنين اين جمالت

محتشم بود و ضـياع بسـيار داشـت و در روزگـار وي از او تـوانگر تـر كـس نبـود وسـلطان          

در ابتدا اعواني سـخت بـود   محمود و مسعود را خدمت ها كرده بود و ما او را ديده بوديم و 

» .نديده تر كس از وي بي رحمو مطالبت ها و شكنجه كرده بود و خاندان هاي قديم بـرده و  

  )182: همان(

ذكر جمالتي حاكي از اعجاب ناصر خسرو، جهانگرد بزرگ اين دوره، خالي از لطـف  

در قالـب  او نيز همچون معاصرانش با هدف پرهيز از اطناب، محـل شـگفتي خـود را    . نيست

  :الفاظ و عباراتي گويا و مختصر بيان نموده است
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من در همة زمـين پارسـي گويـان شـهري نيكـوتر و جـامع تـر و آبـادان تـر از اصـفهان           «

را شهري آبادان ديـدم  ) در حوالي بصره ( و شهر ابلّه « ) 167: 2536: ناصر خسرو( » .نديدم

  )159: همان( » .و وصف نتوان كرد رابطه كه آن را حدبا قصرها و بازارها و مساجد و 

تـر   صعب به حالتي كه از آنچهار ماه بمانـدم  ) شهركي در باديه يمامه(و من بدين فلج «

  )144: همان(» .نباشد

را پسري آمد، فرمـود كـه مـردم خرمـي     ) مصر(در سنه تسع و ثالثين و اربعمائة سلطان «

 را مردم آنكرده شود همانا كه بعـض  شهر و بازارها بياراستند، چنانكه اگر وصف آن . كنند

  )95: همان(» .باور نكنند و استوار ندارند

حـدود پنجـاه مـورد كـه نيمـي از آن      (كاربرد اين جمالت در تاريخ بيهقي با بسامد بـاال  

بـا  . حكايت از اغـراض مختلـف مصـنف دارد   ) است» كس مانند آن ياد نداشت«عين جمله 

توان چهار غرض كلـي را بـراي    وارد استفاده شده، ميتاريخ بيهقي و استخراج م بررسي كلّ

  .بيهقي در كاربرد اين گونه جمالت متصور شد
  

  اغراض كلي بيهقي

اي كـه   نخستين مطلبي كه با توجـه بـه حقيقـت دوسـتي بيهقـي و انصـاف او بـه گونـه        .1

شود اين است كـه جمـالت مـذكور     به ذهن متبادر مي كتابش آينه شفاف وقايع عصر شده،

به تعبير ديگر واقعاً كسي نظير آن را نديـده  . عني حقيقي و واقعي خود به كار رفته استدر م

دانيم بيهقي نويسندة سرد و گرم چشيده اي است كه بيش از نـيم قـرن در    مي. و نشنيده است

و او » شـرم بـاد ايـن پيـر را    «: خواهد چيزي بنويسد كه بعدها بگويند شغل ديواني بوده و نمي

، بيهقي( .نويسد گويد و نمي نهد خود صولي وار چيزي نمي تراض برصولي ميكه انگشت اع

  ) 801، ص1374

كند تا او را  نام كساني را نيز ذكر مي ،در مورد فرشهاي حسنك وزير در بناهاي شادياخ

البته بـا شـناختي كـه    ) 41همان، ص. (»مانند اين فرشها را كس ياد نداشت«تصديق كنند كه 

برق غزنويان و زياده خرجي هاي محمود و مسـعود داريـم بـا بيهقـي هـم       از دربار پرزرق و
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-135،  1378 باسـورث، (ايم كه چنين بزم و تجمل و اينگونه آرايش مجلـس و محفـل    ايده

بلكه پس از آنها نيز كمتر در تـاريخ نشـاني از آن ديـده     ،نه تنها مسبوق به سابقه نبوده) 141

 .ثـروت دسـت نخـوردة هنـد را بـه يغمـا بـرده بودنـد         هـاي بكـر و   چون آنها خزانه. شود مي

جهت نيست كه بيهقي تمام جشن هـا را بـي نظيـر توصـيف      بي). 47-43 ،1، ج1342نفيسي(

كند و امثال خاقـاني و انـوري بـه جاسـت افسـوس بخورنـد كـه شـاعران متقـدم هماننـد            مي

  .عنصري از نقره ديگدان زده و از زرآالت خوان ساخته اند

قايع و حوادث ممكن است براي شخص بيهقي بي سابقه بـوده اعجـاب او   بعضي از و-2

هر كس از دلبستگي بيهقي به خاندان غزنوي و شيفتگي او نسبت به اميـر  . را برانگيخته باشد

كند كه براي بيهقي يگانه و بي همانند اسـت بـه گونـه اي كـه      مسعود مطلع باشد تصديق مي

طبيعي است كه رفتـار  ) 204صبيهقي، (» مه حالهاحتي خنده اش شكرستاني بوده است به ه

ال ببـريم  ؤخواهيم انصاف بيهقي را زيـر سـ   نمي. و كردارش نيز بي همانند و يگانه جلوه كند

چون بيهقـي از سـلطان مسـعود انتقادهـاي تنـدي نيـز كـرده بـه         ) 33-31 ،1،ج1380يوسفي(

عبدالصـمد او را بـه    خصوص در اواخر حكومتش بارها از زبان اسـتادش و نيـز وزيـر احمـد    

ولي حلم و علم سلطان، جنگها، جشـن هـا، مراسـم رسـمي،     . ي متهم ساخته استأاستبداد ر

اوهام و خاطر كس «نواختها و حتي جاسوس گماشتن هاي او براي بيهقي به حدي است كه 

و تخت زرين و بساط و مجلس خانـه كـه اميـر فرمـوده     «: مثال) 268صهمان، (».بدان نرسد

فرمـود تـا در    ،و اميـر را بگفتنـد   ،سال بدان مشغول بودند و پيش از اين راست شدبود و سه 

صفة بزرگ سراي نو بنهند و بنهادنـد و كوشـك را بياراسـتند و هـر كسـي كـه آن روز آن       

 ،از آن من بـاري چنـين اسـت   . زينت بديد پس از آن هر چه بديد وي را به چشم هيچ ننمود

همچنين از اين دست توصيفات در سـتايش اسـتادش   ) 713صهمان، ( .از آن ديگران ندانم

همـان،  ( داشته اسـت  كه نوزده سال شاگردي او را كرده و بونصر وي را عزيزتر از فرزند مي

انشاي بونصر، خط و ترسل او و حزم و احتياطش بيهقـي را بارهـا   . شود مشاهده مي) 795ص

بزرگـان و صـدور اقـرار     ةهمـ و از پرده منشـوري بيـرون آمـد كـه     : به اعجاب واداشته است

 و) 180صهمـان،  ( .»نخواهد ديـد  كردند كه در معني اشراف كس آن چنان نديده است و
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اي بود چنانكه وزيـر اقـرار داد    صاحب ديوان رسالت بونصر مشكان نبشت و سخت نادر نامه

 )593صهمان، .(ام كه بر آن جمله در معني انگشتوانه نديده

او بـا ذكـر يـك جملـه     . موارد تكيه كالم بيهقـي اسـت   جمالت اين چنيني در بعضي-3

ــل ــاه مث ــاد نداشــت «: كوت ــد آن ي ــدن   »كــس مانن ــده را از خوان ــتن و خوانن خــود را از نوش

شود كه بيهقي از كتـاب   به خصوص مواردي مشاهده مي. سازد توضيحات بيشتر مستغني مي

او رخ داده اسـت كـه   نـه در زمـان    ،نه خودش شاهد حال بـوده . كند يا منبع ديگري نقل مي

مثالً در داستان هارون الرشيد با خاندان . ي بخواهد از ثقات يا پيران مقبول القول نقل كندحّت

كنـد   برمكي، زماني كه هدايا و خراج خراسان را علي بن عيسي ماهان بر هارون عرضـه مـي  

 بـه مجلـس خالفـت و ميـدان رسـيد تكبيـري از لشـكر        ،چون اين اصناف نعمت: گفته است

. برآمد و دهل و بوق بزدند آن چنانكه كس مانند آن ياد نداشـت و نخوانـده بـود و نشـنوده    

، بـا  )417 ، ص1381تـاريخ سيسـتان  (در روز ورود امير مسعود بـه نيشـابور از ري   ) 538ص(

و : كند گفته اسـت  اينكه بيهقي همراه امير نبوده و از ديگران از جمله طاهر دبير نقل قول مي

از آن فرشها . خ را به فرشهاي گوناگون بياراسته بودند همه از آن وزير حسنكبناهاي شاديا

كه حسنك ساخته بود از جهت آن بناها كه مانند آن كس ياد نداشـت و كسـاني كـه آن را    

و آن اقبـال كـه بـر قاضـي صـاعد و      ) 41ص. (ديده بودند در اينجا نبشتم تا مرا گواهي دهند

 )42ص.(اد كرامي كرد بر كس نكردبومحمد علوي و بوبكر اسحق محمش

در ايـن  . در مواردي اين جمالت را با غرض اغراق و بيان مبالغه بـه كـار بـرده اسـت    -4

. رود ع دارد و همراه با تشبيهات فراوان به كـار مـي  موارد جمالت مورد نظر بيشتر حالت تصّن

گويـد   د سخن ميمثل زماني كه بيهقي از فتوحات، لشكركشي ها و قلعه ستانيهاي امير مسعو

بيهقـي از چهـار عروسـي    . همچنين توصيف مراسـم عروسـي  . يا مراسم استقبال مردم از امير

اي از خانـدان محمـود    عروسي حـره : سخن گفته و هر كدام را بي نظير توصيف كرده است

زماني كه بيهقي شانزده ساله بوده  ،با منوچهر والي گرگان و بردن او از نشابور سوي گرگان

عروسي امير محمد با دختر عمويش اميـر يوسـف در زمـان حيـات سـلطان       .)264ص(است 

و عروسي پسر ) 548ص(عروسي امير مسعودبا دختري از خانيه تركستان  .)324ص(محمود 
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تـوان گفـت    البته نمـي ). 692ص(سلطان، امير مردانشاه با دختر بگتغدي ساالر غالمان سرايي

مسلماً عروسـي خـود سـلطان كـه     . كسته استهر عروسي عظمت و تجمل عروسي قبل را ش

) 367 ، ص1345 -جرفاذقـاني .(در اوج قدرت و مكنت با يك شاهزاده صورت گرفته است

ف بيشتري بوده است نسبت به عروسي پسر سلطان در شـروع زوال دولـت و   با تجمل و تكّل

داً دلبسـتگي و  در بيان اغراق آميز بيهقي بايستي مجد. افول ستارة بخت او با يك پرستارزاده

او را به امير مسعود متذكر شد چنانكه پيروزي ها و كامراني هاي او را ناشي از فهـم و    عالقة

. كنـد  داند ولي شكسـت هـا وخلـل هـا را برخاسـته از قضـاي ايـزدي ذكـر مـي          شهم امير مي

هـر چنـد   . نگـرش او باشـد    اغراقات او برخاسـته از ايـن نحـوة    اين احتمال هست كه بنابراين

. بالغه هاي او در قياس با امثال فرخي و منوچهري به حقيقت و واقعيت بسيار نزديكتر اسـت م

خود اغراق را چنان با ظرافت در متن جاي داده است كـه   البته او با مهارت و استادي خاص

  .نمايد كامالً طبيعي مي

آن يـاد    كس ماننـد »  در جمع بندي مقايسه اي اغراض مذكور بيهقي در استفاده از جملة

موارد، جمالت مورد نظـر را  % 32رسيم كه وي در  و جمالت مشابه به اين نتيجه مي» نداشت

در معني حقيقي خود به كار برده است يعني واقعاً بي نظير بوده و كسـي ماننـد آن را بـه يـاد     

. موارد فقط براي شخص بيهقي جالـب و بـي سـابقه بـوده اسـت     % 17در مقابل . نداشته است

از . موارد كاربرد صرفاً بر حسب عادت و به عنوان تكيه كالم ذكر شده اسـت % 12همچنين 

همه بيشتر، كاربرد جمالت مورد بحث در جايگاه اغراقي است و بيهقـي بـا هـدف مبالغـه و     

مـوارد كـاربرد، غرضـش مبالغـه و     % 39بزرگ نمايي آثار و كـردار سـلطان و درباريـان در    

 ةايـن نكتـه دلبسـتگي بيهقـي را بـه سلسـل      . تـاريخي نـدارد  واقعي و  ةاغراق بوده است و جنب

دهد بيشترين موارد  موارد كاربرد اغراقي اين جمالت نشان مي. سازد غزنوي بيشتر هويدا مي

شـادخواري هـا و   % ). 50حـدود (كاربرد را جشن ها و بزمها بـه خـود اختصـاص داده اسـت    

بيهقـي جلـوه كـرده كـه      بـه قـدري در چشـم   ) 103، ص1363 راوندي،(مجالس امير مسعود

. در تاريخش وجود دارد كه بيهقي آن را بي نظير توصـيف نكـرده باشـد    كمتر مجلس بزمي

حضور بيهقـي اسـت در اينگونـه مراسـم كـه حكايـت از        ،شود اي كه به ذهن متبادر مي نكته
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، اشپول( هاي سلطان ها و خلعت بخشي عطاها، صله. قرب مقام او نزد درباريان و سلطان دارد

چون يك سوم اين موارد است، نيز در چشم بيهقي بزرگ جلوه كرده ) 21، ص 2ج، 1373

هنگـامي كـه بيهقـي باليـاي طبيعـي مثـل سـيل و سـرما و قحطـي را          . سابقه گفته اسـت  را بي

كند تلخي و سختي آن بالي آسماني به قدري بزرگ و سخت بوده كـه نيـازي    توصيف مي

ن در هيچ مـوردي از باليـاي طبيعـي بـا قصـد اغـراق از       بنابراي. به بزرگ نمايي نداشته است

در مقابـل، كـاربرد جمـالت مـورد بحـث در معنـي       . جمالت مورد نظر استفاده نكرده است

هـا و عطاهـاي سـلطان بـه حـداقل       واقعي و حقيقي يعنـي بـدون اغـراق در موضـوع بخشـش     

ون بيهقـي  هـاي فـردي و كـارآيي سـلطان و درباريـان چـ       در موضوع بيـان مهـارت  . رسد مي

از بيان مبالغه آميز كمتـر اسـتفاده كـرده و در يـك      ،خواسته است آن را واقعي ذكر كند مي

بيشـترين  . سوم اين موارد، جمالت مورد نظر را در معني واقعي و حقيقي به كار بـرده اسـت  

ميزان كاربرد اين قبيل جمالت در معني واقعـي و حقيقـي خـود در موضـوع باليـاي طبيعـي       

نظيـر  .(گاه بيهقي را مجبور ساخته از اقرار پيران كهـن و ديگـران مـدد جويـد     است كه حتي

  )341سيل غزنين، ص

  :موضوع كاربرد جمله كس مانند آن ياد نداشت و جمالت مشابه

از جمـالت مـورد نظـر اسـتفاده كـرده       خـود  در تـاريخ  بارگفتيم بيهقي در حدود پنجاه 

از نظـر موضـوعي در چهـار دسـته قـرار       ،اگر بخـواهيم آنهـا را موضـوع بنـدي كنـيم     . است

  :گردد با ذكر شواهد نقل مي اين مواردگيرند  مي

  
  :ها و بزمها كاربرد جمالت مورد نظر هنگام بيان شادكامي) الف

  :ها، عروسي ها و عرض لشكر توصيف كوكبهـ 1

و با وي كوكبـه اي  «: بازگشت احمد حسن ميمندي به خانه پس از پوشيدن خلعت وزارتـ 

  )191ص.(»كه كس چنان ياد نداشت بود

و تكلفي فرمود امير محمـود عروسـي   «: د در زمان سلطان محمودف عروسي امير محمتكّلـ 

 )324ص.(»را كه مانندة آن كس ياد نداشت
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و از شجكاو نيز آن قـوم روان  «: سلطان مسعود ةتوصيف كوكبه در استقبال از عروس آيندـ 

 )549ص.(»گفتند بر آن جمله كس ياد نداشتاي بزرگ كه  كرده بودند با كوكبه

و به هـم نشـاندند و عروسـي كردنـد     «: ف امير مسعود در عروسي پسرش امير مردانشاهتكّلـ 

 )692ص.(»كه كس مانند آن ياد نداشت

روز عيـد چنـدان سـوار و پيـادة تمـام      «: مراسم عرض لشكر در عيد اضحي در شهر هـرات ـ 

 .»د پيران معتمد كه به هـيچ روزگـار ماننـد آن يـاد ندارنـد     سالح به ميدان آمد كه اقرار دادن

 )784ص(

  

  :ها، بزمها، نوشخواري و ميگساري بيان شادخواريـ 2

شادماني مردم غزنين پس از دريافت خبر به قـدرت رسـيدن اميـر مسـعود و شكسـت اميـر       ـ 

 )6ص(.»و روزي گذشت كه كس مانند آن ياد نداشت«: محمد

مطربـان ترمـذ و   «: در ساحل هيرمند به مناسبت ورود اميـر مسـعود   برپايي جشن و پايكوبيـ 

كوفتنـد و بـازي    زن افزون سيصد تن دست بـه كـار بردنـد و پـاي مـي      كوب و طبل زنان پاي

كردند و از اين باب چندان كه در ترمذ ديدم كـم جـايي ديـدم و كـاري رفـت چنانكـه        مي

  )311ص.(»آن كس نديده بود  مانندة

و چنين روزگار كس ياد نداشت كـه جهـان عروسـي را    «: شكار در بغالن نشاط و شراب وـ 

 )321ص( .»رفت مانست و پادشاه محتشم بي منازع فارغ دل مي

و ايـن روز و  «: شادماني مردم روز ورود امير مسعود به غزنين پس از رسـيدن بـه حكومـت   ـ 

ن و خوانـدن  اين شب در شهر چندان شادي و طرب و گشتن و شراب خوردن و مهمان رفـت 

 )334ص(» .بود كه كس ياد نداشت

امير قـدحي چنـد خـورده بـود از خـوان و بـه تخـت        «: برگزاري مراسم عيد فطر در غزنينـ 

 .»بزرگ اصل در صفة بار آمـد و مجلسـي سـاخته بودنـد كـه ماننـدة آن كـس يـاد نداشـت         

 )359ص(
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و «: اسـي را پوشـيد  بع ةشادماني و شادخواري درباريان روزي كه امير مسعود خلعت خليفـ ـ 

شـب و روز بـه شـادي و نشـاط مشـغول       ،نشـاط و رامـش بـود   ه چندين روز پيوسـته همـوار  

 )474ص.(»بودند و به هيچ روزگار كس آن ياد نداشت مي

و حشـم و اوليـا و   «: شادماني حشم و رعاياي بسـت پـس از بازيـافتن سـالمت اميـر مسـعود      ـ 

يار قرباني آوردند به درگاه و قربـان كردنـد و   رعاياي بست پيش آمدند و نثارها كردند و بس

 )678ص( .»با نان به درويشان دادند و شاديي بود كه مانند آن كس ياد نداشت

  :فات در استقبال از امير و بزرگان و آراستن شهرهاشرح تجمالت و تكّلـ 3
  

فرشـها   از آن«: آراستن بناهاي شادياخ نيشابور هنگام ورود امير با فرشـهاي حسـنك وزيـر   ـ 

  )41ص.(»كه حسنك ساخته بود از جهت آن بناها كه مانند آن كس ياد نداشت

و تكلفي كـرده  «: تزيين نيشابور براي عروسي حره، زماني كه بيهقي شانزده ساله بوده استـ 

. »بودند در نشابور از خوازه ها زدن و آراستن چنانكـه پـس از آن بـه نشـابور چنـــان نديـدم      

 )264ص(

و بـر خلقـاني چنـدان قبـه هـاي بـاتكلف زده       «: غزنين هنگام ورود امير مسـعود  تزيين شهرـ 

 )333ص.(»گفتند بر آن جمله ياد ندارند بودند كه پيران مي

بلخ را چنان بياراسـتند از در  «: تكلفات مردم در آراستن شهر بلخ هنگام ورود رسول خليفهـ 

 )384ص.( »ياد نداشتعبداالعلي تا مسجد جامع كه هيچكس بلخ را بر آن جمله 

و بياراسـتند بـه   «: آراستن كوشك كهن محمودي هنگام ختنه كردن فرزندان اميـر مسـعود  ـ 

ها و  ها و كافورين هاي زرين و عنبرين هاي بزر و بسيار جواهر و مجلس خانه چند گونه جامه

 )460ص.(»آن تكلف كردند كه كس به ياد ندارد

نوزدهم شوال شهر غزني بياراستند چنـدان  «: ركستانآراستن شهر غزنين هنگام ورود مهد تـ 

وصف بگذشت كه نخست مهد بود  فهاي گوناگون كرده كه از حدخوازه زده بودند و تكّل

امير چنان خواست كه تركـان چيـزي ببيننـد كـه هرگـز چنـان       .كه از تركستان اينجا آوردند

 )548ص( .»نديده بودند
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و كوشـك  «: ركستان جهت عروسي با امير مسعودآراستن كاخ سلطنتي هنگام ورود مهد تـ 

را چنان بياراسته بودند كه ستي زرين و عندليب مرا حكايت كردند كه به هيچ روزگار اميـر  

 )549ص( .»آن تكلف نكرده بود و نفرموده

هر كس آن روز آن زينـت بديـد پـس از آن هـر     «آراستن تخت نو سلطان به گونه اي كه ـ 

 )713ص( .»يچ ننمودچه بديد وي را به چشم ه

هــا و   خلعتذكر كاربرد جمالت مورد نظر هنگام بيــان توجهــات و ) ب

  :ها استقبال

  :توصيف توجهات مردم و درباريان و استقبال هاـ 1

مردمـان  «: روز ورود امير مسعود به نيشابور زماني كه از عراق عجم قصـد خراسـان داشـت   ـ 

  )41ص( .»مانند آن ياد نداشت روزي بود كه كس ،بدين ملك تشنه بودند

اميـر فرمـود تـا    «: توجه و عنايت امير مسعود به سپاه ساالر غازي و خلعت پوشانيدن بـه وي ـ 

كمر شكاري آوردند مرصع به جواهر و وي را پيش خواند و به دست عالي خويش بر ميـان  

 )174ص( .»او بست او زمين بوسه داد و بازگشت با كرامتي كه كس مانند آن ياد نداشت

توجه امير مسعود به ديوان وزارت و انتصـاب خواجـه احمـد حسـن ميمنـدي بـه وزارت و       ـ 

و كار ديـوان هـا قـرار گرفـت و حشـمت ديـوان وزارت بـر آن        «: سامان دادن كار ديوان ها

 )196ص.(»جمله بود كه كس مانند آن ياد نداشت و امير تمكيني سخت تمام ارزاني داشت

هنگام عرضه آن دهل و بوق بزدند آن چنانكـه كـس   «اي خراسان كه توجه هارون به هدايـ 

 )538ص( .»مانند آن ياد نداشت

امير مودود و وزيـر   ،روز يكشنبه دهم ماه محرم«: خلعت دادن امير مسعود به بزرگان دربارـ 

و ارتگين ساالر و ديگران را خلعت ها دادند سخت فاخر چنانكـه بـه    ،حاجب بزرگ ،و بدر

 )890ص( .»ر مانند آن كس ياد نداشتهيچ روزگا

  

  :ها ها و نواخت بيان ستايشـ 2
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. غازي از در درآمد و مسافت بـود تـا صـفه   «: نواخت امير در بزرگداشت سپاه ساالر غازيـ 

سپاه ساالر رويد و بـه هـيچ روزگـار هـيچ سـپاه سـاالر را        امير دو حاجب را فرمود كه پذيرة

  )174ص( .»كس آن نواخت ياد نداشت

و پس از رسيدن ما به نشابور رسول خليفه در رسيد با عهد و «: نواخت خليفه به امير مسعود ـ

 )93ص( .»لوا و نعوت و كرامات چنانكه هيچ پادشاه را مانند آن ياد نداشتند

و خاندان اين دولت بـزرگ را  «: ستايش از خاندان غزنوي و برتري دادن نسبت به ديگرانـ 

 )114ص( .»ت كه كسي را نبودآن اثر و مناقب بوده اس

از آن «: ستايش امير مسعود از فتح هاي خود در مشافهه اي كه به تركسـتان فرسـتاده اسـت   ـ 

زمان كه به سپاهان برفتيم تا اين وقت كه به اينجا رسيديم از فـتح هـاي خـوب كـه اوهـام و      

 )268ص(» .خاطر كس بدان نرسد

و از پادشاهان اين خاندان «: ي سلطان مسعودستايش بيهقي از فارسي خواني و فارسي نويسـ 

 )388ص( .»رضي اهللا عنه نديدم كه كسي پارسي چنان خواندي و نبشتي كه وي

: درباريان احمد عبدالصمد شـيرازي پـس از انتصـاب بـه وزارت     مورد نواخت قرار گرفتنـ 

آن بازگشت با كرامتي و كوكبه اي سخت بـزرگ و چنـان حـق گزاردنـد او را كـه ماننـد       «

  )680ص( .»كس ياد نداشت
 

  :كاربرد جمالت مورد نظر هنگام بيان مهارت ها، كوشش ها و دانش ها) ج

  بيان مهارت ها در تاختن و شكار و جنگـ 1

و «: مهارت خيلتاش سلطان محمود كه در ماجراي خيش خانه به هرات گسـيل داشـته شـد   ـ 

دگان كه همتا نداشت بگوي تا سـاخته  مثال داد كه فالن خيلتاش را كه تازنده اي بود از تازن

  )146ص( .»آيد

امير به زانو درآمد و يك شمشير زد چنانكـه هـر دو   «: مهارت سلطان مسعود در شكار شيرـ 

شير به زانو افتاد و جان بداد و همگان كه حاضر بودند اقرار كردند كـه  . دست شير قلم كرد

 )152ص( .»در عمر خويش از كسي اين ياد ندارند
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نمـاز بامـداد بـه جماعـت بگـزارد و زره بپوشـيد و       «: ان مهارت عبداهللا زبير در جنگاوريبيـ 

 )238ص( .»سالح ببست و در عرب هيچكس جنگ پياده چون وي نكرده است

و «: توصيف تجهيـز و آرايـش لشـكر هنگـام عزيمـت اميـر مسـعود از هـرات بـه پوشـنگ          ـ 

اهز در جهان افتاد از حركـت ايـن لشـكر    همگنان اقرار دادند كه چنين لشكر نديده اند و هز

 )803ص( .»بزرگ
  

  :بيان زيركي ها و كارآيي هاي امير و بزرگان -2

توصيف بونصر مشكان در نوشتن منشور اشراف كه همه اقرار كردند كه در معني اشـراف  ـ 

  )180ص.(كس آن چنان نديده است

ميان آمد و گوي از همگـان  و بو صادق در «: كارآيي و تسلط بو صادق تباني در مباحثاتـ 

 )265ص. (»بربود چنانكه اقرار دادند اين پيران مقدم كه چنو دانشمند نديده اند

و خواجـه احمـد عبدالصـمد كدخـداي     «: كـارداني و كفايـت احمـد عبدالصـمد شـيرازي     ـ 

 )403ص( .»خوارزمشاه در كارداني و كفايت يار نداشت

بود كه چنويي ياد نداشتند با چندان عدت ارسالن جاذب گربزي «: زيركي ارسالن جاذبـ 

 )709ص( .»و آلت و لشكر

تالش و كارآيي امير مسعود در اواخـر حكومـت خـود بـه گونـه اي كـه شخصـاً بـه امـور          ـ 

رانـدي و بـه هـيچ روزگـار      و امير بنشستي و در اين باب تا شب كار مـي «: كرد رسيدگي مي

 )790ص( .»نديدند كه او تن چنين در كار داد

  

  :كاربرد جمالت مورد نظر در ذكر حوادث و بالياي طبيعي )د

  :بيان قحطي و تنگي و سختي معيشتـ 1

و ببود هـوا بـس سـرد و حـال بـه جايگـاه       «: 431سختي معيشت در قحطي نيشابور در سال ـ 
  )810.(»صعب رسيد و چنين قحط به نشابور ياد نداشتند و بسيار مردم بمرد لشكري و رعيت

بـا هـيچ   ... اين غالمان«: طاقتي غالمان از زبان بگتغدي ساالر غالمان سراييگرسنگي و بي ـ 
 )821ص(. »پادشاه بر اين جمله نرفتند و پيداست كه طاقت چند دارند
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نرخ خود به جايگاهي «: گراني و قحطي سرخس در نامه اي كه امير به ارسالن خان نوشتـ 
. »ــال كـه گذشـت ماننـد آن يـاد ندارنـد     گفتند كه در اين صد س رسيـده بود كه پيــران مي

 )847ص(
  

  بيان بالياي طبيعي و حوادث جويـ 2

و نماز ديگر را پل آنچنان شد كه بر آن جمله ياد نداشـتند و بداشـت تـا    «: ذكر سيل غزنينـ 

از پس نماز خفتن به ديري و پاسي از شب بگذشته سـيلي در رسـيد كـه اقـرار دادنـد پيـران       

  )341ص.(»اد ندارندكهن كه بر آن جمله ي

و سرمايي بود كه در عمر خويش مانند آن كـس يـاد   «: توصيف سرماي سخت بيابان ترمذـ 

 )749ص( .»نداشت

و چنـدان بـرف بـود در صـحرا كـه      «: برف شديد و سنگين دره سكاوند در اطراف غـزنين ـ 

ل كردم سـختي از زمسـتان ايـن سـا     و تا خدمت اين دولت بزرگ مي... كس اندازه ندانست

 )704ص( .»ديدم به غزنين

ها  به هيچ روزگار آن جوي«: كمبود آب در حادثه شكست دندانقان از تركمانان سلجوقيـ 

 )850ص( .»را كسي بي آب ياد نداشت

 
  نتيجة بحث

كنـد موضـوعاتي اسـت كـه بيهقـي       ه مـي ي آنچه بيشتر جلب توجدر يك جمع بندي كّل

هـا و   شـادكامي : و نظـايرش، برجسـته كـرده اسـت    كس مانند آن ياد نداشت   آنها را با جملة

دهـد كـه    ايـن نكتـه نشـان مـي    . ها، آراستن ها و تجمالت، توجهات و بخشش ها شادخواري

سلطان مسعود به تجمالت ظاهري و تمتع و تلذذ هاي جسماني بسيار اهمداده اسـت  ت مـي ي .

وم اسـت كـه   سير حكومتي پدرش است ولـي بـه خـوبي معلـ     خطّ ةهر چند حكومت او ادام

از طرفي هـر چـه بـه پايـان حكـومتش نزديكتـر       . كرده است مسعود بيش از پدرش هزينه مي

شود در تجمل و بزم و شادخواري افراط بيشتري  ها و خلل هايش بيشتر مي شود و ناكامي مي
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ي مـوارد اعتـراض معتمـداني همچـون بونصـر مشـكان و احمـد        ي كـه حّتـ  كرده بـه حـد   مي

ديگـر، بـزرگ و بـي نظيـر جلـوه دادن مهـارت و كـارآرايي         ةنكت. ردگي عبدالصمد قرار مي

باشـد   البته هر كس تاريخ بيهقي را خوانـده مـي  . سلطان و درباريان به خصوص پدريان است

بـه  (آخر اينكه بالياي طبيعي و حـوادث آسـماني    ةنكت. داند در اكثر موارد وي را صادق مي

عود رخ داده اسـت گـويي آسـمان نيـز از او     در سالهاي پاياني حكومت مس) جز سيل غزنين

روي گردان شده كه عالوه بر خلل در كار لشكر، اسـتبداد اميـر و تـدبيرهاي خطـا، سـرما و      

آبي نيز آخرين ضربات را بـر پيكـر حكومـت مسـعود وارد آورده      خشكسالي و قحطي و بي

  .است

  

  

  

  

  

  ميزان انواع كاربرد جمالت مورد نظر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها و بزمها  شادكامي -1

  %11كوكبه ها ، عروسي ها و سان لشكر .1

  %14بزمها و ميگساري ها  شادخواري ها ، .2

 %16تجمالت و تكلفات    .3

  

  توجهات، خلعت ها و تمجيدها-2

  %9توجه مردم به امير يا توجه امير به ديگران  .1

  %8ستايش ها    . 2
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  طبيعي حوادث بيان باليا و  -4
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