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 قضاوت و داوری در تاریخ بیهقی
 انسیدمحمد علی حسینی میق

 دبیر آموزش و پرورش شهرستان شاهرود

 چکیده 

اهمیت تاریخ بیهقی از حیث امانت و دقت در نقل روایات، بر کسی پوشیده نیست، حوادثی که بیهقی آنها را مشاهده کرده یا 

این مقاله بر . یدای روایت می گردد که گویا هر قسمتی از آن، صحنه دادگاهی را در برابر چشمان ما مجسم می نماشنیده، به گونه

آن است تا  ضمن معرفی قضات، اصطالحات قضایی تاریخ بیهقی را باز گو کند و مشخص سازد  چه گروه هایی در تاریخ بیهقی 

عالوه  بر آن، به بررسی دیدگاه دیگر قضاوت کنندگان، در کنار  نظر قاضیان مثل مزکیان . نقش قضاوت و داوری را بر عهده داشتند

اشاره نماید و در نهایت به نقد و  (اعدام حسنک وزیر)ای از قضاوت، در بزرگترین دادگاهی آن زمان دازد و به نمونهو معدالن بپر

های ناعادالنه برخی از قضات و یا ناگفته پیداست که در این راستا خون انسان های بی گناهی بر اسا س قضاوت. بررسی آنها بپردازد

حکم دادن آنها به صورت فوری بوده و در یک لحظه امیر تشکیل دادگاه می داده و یک نفر . استقضاوت آنی سالطین به هدر رفته 

 .  جان خود را از دست می داده و یا جان دو باره می یافته است

  قضات، تاریخ بیهقی، حسنک، سالطین، دادگاه: کلیدواژه

ای در باره موضوع مقاله فوق، از طرف برخی از صاحب نظران با توجه به بررسی های به عمل آمده، نکات پراکنده : تحقیق پیشینه

ای، چند اصطالح از موضوعات حقوقی تاریخ بیهقی، از سید حسن امین با نوشتن مقاله. ها و مجالت بیان گردیده استدر سایت

و قاسم غنی با نوشتن  هم چنین  دکتر فیاض 4.یابی نموده استقبیل مزکی، معدل و جنباشیان را در چند صفحه بررسی و ریشه

عالوه  2مقاله ای، به بررسی واژه های مزکی و معدل از نظر دستوری پرداخته اند که آیا این دو واژه اسم فاعل هستند یا اسم مفعول

 حقی در جلد دوم کتاب تاریخ بیهقی، فهرست اصطالحات دیوانی و در گاهی را به صورت واژه ای با ذکر صفحه بیانبر آنها دکتر یا

. 1دکتر حسن انوری در کتاب اصطالحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی، به صورت مختصر به آنها اشاره نموده است   9. کرده است

  .مطالبی بیان شده است،در باره این اصطالحات،عالوه بر آنها  در سایت ها و وبالگ ها به صورت پراکنده

 مقدمه

 ،با توجه به  اهمیت حق و حقوق انسان ها در طول تاریخ .اریخ بیهقی اشاره گردیده استدر این تحقیق به امر قضاوت و داوری در ت 

به گونه ای است که اگر صد بار قسمتی از کتابش  ،شیو ه های بیان بیهقی .بررسی  این موضوع می تواند تازگی خاصی داشته باشد

  .ضامینی عالی از آن می توان استنباط کردخوانده شود باز تازگی خاص خود را دارد و هر بار مطلبی زیبا با م

کمتر .این تاریخ یک اثر عمومی است. های شرقی ایران در روزگار آنان دانست توان آیینه روزگار غزنویان و بخش تاریخ بیهقی را می

بیهقی تنها مورخی امین و . پنهان مانده باشد، توان یافت که از دید تیزبین م لف این کتاب میرا ای از زندگی مردم آن دوره  پدیده

وظیفه شناسی و زبان آوری و ایمان به کار، دست به دست هم داده .  بلند پایه نیست، بلکه نویسنده ای توانا و چیره دست نیز هست

ده را سرتاسر تاریخ بیهقی و البالی حوادث آن پر است از اندرز و عبرت و سخنان خردمندانه که خوانن  .تا اثری ارزشمند بوجود آید

هر دم به خود متوجه می سازد و او را بر آن می دارد  تا در آن چه خوانده است دقت کند و خرد خویش را برای دریافت نتایج 

نظراتی که در ماجرا ها و دادگاه  .درست زندگی کردن و متعالی بودن این شخصیت در کالمش آشکار است .اخالقی آن به کار اندازد

در مورد ماجرای حسنک، اوج دینداری و انسانیت  این مورخ را می توانیم  .رد دال بر این سخن استهای مختلف ابراز می دا

بیهقی در سراسر حکومت  مسعود از جزئیات امور آگاه بوده در  .وجدان آگاه و بیدار بیهقی لحظه ای خواب نماند .مشاهده کنیم

امور پنهانی و زد و بند هایی که میان قدرتمندان در جریان بوده،  جنگ ها و سفر ها شرکت داشته و به اقتضای شغل خود از همه

 .سر در آورده است

 ،قضاوت ها .حرف های کنایه آمیز  نیش داری بیان می کند  که از هر سالحی کار ساز تر است ،در البالی رفتار نا عادالنه مسعود 

نمی  ،افسوس باید خورد که بیهقی به  خاطر ناتوانی درموقعیت .تاز تیررس انتقاد بیهقی در امان نمانده اس،قاضی ها و عملکردشان
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و نظر آنها را  نسبت به حکمشان عوض کند  و  از ریخته شدن خون  .توانست بر نظر های نا عادالنه برخی از قضات، اثر بخش باشد

 .بی گناهی جلوگیری نماید

شکیالت قضایی در خارج از محدوده عمارت درگاهی و دیوانی در عصر غزنویان ت: های قضاوت در عهد و دستگاه غزنویانویژگی

فردی با عنوان قاضی القضات که  .امور قضایی به وسیله قاضیان که به وسیله سلطان انتخاب می شدند صورت می گرفت .بوده است

های اساسی که در دیوان از جمله کار  .در راس قاضیان کشور قرار داشته بر اعمال قاضیان  نواحی مختلف نظارت می کرده است

نظام الملک ضمن  .میانجیگری بین دو خصم و مطابق اوامر شرع  سخن گفتن بود ،قضا حل و فصل می گردید اجرای احکام شرع

زاهد و کوتاه دست تر و کم صلح تر  ،باید اموال قاضیان مملکت یکایک بدانند و هر که از ایشان عالم»:بیان این موضوع می گوید

تربیت کنند و بدان کار نگاه دارند و هر یک از ایشان را به اندازه کفات مشاهدت اطالق کفات کنند تا او را به خیانتی  باشد او را

 «یفتدحاصل ن

چاره نباشد پادشاه »باید توجه داشت سنت اندر مظالم نشستن سخت مورد توجه نظام الملک قرار داشته  وی در این باره می گوید 

  3 «دو روز به مظالم نشیند و داد از بیداد گر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت بشنود بی واسطه را از آنکه در هفته

سلطان مسعود در  .سالطین غزنوی گاهی اوقات خودشان در دادگاه به مظالم می نشستند و به شکایات مردم رسیدگی می کردند

در » :توقفی که در نیشابور داشت خطاب به بزرگان شهر گفتآغاز قدرت نمایی خویش هنگامی که به سوی غزنین راهی بود در 

مجلس مظالم در سرای گشاده است هر کسی را که مظلمتی است بباید آمد و بدون . دو بار مظالم خواهد بود،حکومت او در هفته

 «6ترس سخن خویش گفت تا انصاف تمام داده آید

نقش غیر قابل  ،ره دعاوی مردم و نیز عدم تعرض سپاهیان به نوامیس مردمدر با (دیوان قضا)توجه به عدالت از سوی دستگاه قضا  

اگر وزیر خردمند نصیب مردم  .انکار در خشنودی یا عدم رضایت مردم داشت که صبورانه به درخواست های حکوت تن در می دادند

رت  غیر مستقیم  به رعایت  عدالت و می شد می توانست با شیوه ای لطیف و تاثیر گذار ضمن حکایات دلپذیر پادشاه را به صو

البته مواردی استثنایی نیز دیده شده که درویشی ژنده پوش یا عارفی وارسته بی پرده پادشاه را . توجه به حقوق رعیت فرا می خواند

  .به رعایت حقوق خلق تذکر می داد

ضای ملک را بر مصالح مُلک ترجیح می دادند و سلطان ی خوشایند شاه  تجاوز به حقوق رعایا را جایز بلکه ربرخی از دولتمردان برا

مثل اجحاف به  هدایای مردم صاحب دیوان خراسانی ابولفضل سوری به  .انباشتن خزانه را از  چنین مال هایی  خوش می دانست

ی در این هدایا«...طرایف،  زرینه و سیمینه غالم و کنیزک مشک و کافور عناب مروارید مخصوص و قالی و ،چندان جامه»مسعود 

 . 3سوری، امیر و حاضران به تعجب بماندند که از شهر های گوناگون به بست آورده بودند

در تاریخ  بیهقی به شواهد و مواردی بر می خوریم که سلطان مسعود شور و کنکاش برای امور و مهمات ملک، متشکل از  

رای و نظر خویش را   .نسبت به آرای دیگران بی اعتنایی می کند دولتمردان طراز اول ترتیب می دهد و نظر ها را می شنود اما

 .اعمال، بلکه  تحمیل می کند که فر جام این خود کامگی ها بعد ها رخ می نماید

دولت .میان علما و اعیان غیر مذهبی عالیق غیر مشترکی وجود داشت. ریاست قضا غالبا در دست گروه محدودی حفظ می گردید

گاه بر این مستمری ها زمین هایی نیز به فراخور منصب و مقام آنها افزوده .مثل قاضی تعیین می کرد،ی مامورانمستمری هایی برا

وی اولین کسی بود که  .پدر بزرگ نیشابور بود،قاضی به واسطه اعتباری که  داشت .می شد که از امالک خالصه روزگار مسعود بود 

ین آنها  خاندان صاعدی بودند که  پیوستگی های سببی چندی با علمای بیهق داشتند مهمتر. اعیان نیشابور به مشورتش می رفتند

 .که مشاغل قضاوت در دست آنان بود

 اصطالحات قضایی در تاریخ بیهقی 

   .محلی بود که امور دادرسی در آنجا صورت می گرفت :مجلس قضا -4

و »ردی مجلس مظالم را چنین تعریف کرده است ماو. محلی بود که شکایات مردم را به آنجا می بردند :مجلس مظالم -2

 «3نظر المظالم قود المتظالمین الی التناصیف بلرهبه و زجرالمتنازعین  عن التجاهد بالهیبه
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شهادت نامه و نوشته ای که حاکی از اثبات امری باشد و به اصطالح امروز استشهاد نامه یا  ،به معنی گواهی نامه: محضر -9

 3ن به کار می رودصورت مجلس و محضر نوشت

به معنی ثبت و تصدیق قباله و نیز مجلسی که قاضی در آن به اختالف افراد خاتمه می دهد که امروزه می توان : سجل -1

 .نام شورای حل اختالف بر آن گذاشت

 .به معنی شکایت و تقاضا است که امروزه اظهار نامه می گویند :قصه -3

بسیجی ها همان جنباشیان به حساب می آیند  که برای نظم عمومی با اهل که امروزه  ،به معنی نیروی بسیج :جنباشیان -6

 .حبسیه همکاری می کردند

 .بوده است.. .عنوان دو گروه از اصحاب دارالقضا  که در ردیف معرف،وکیل، امین قاضی و:مزکی و معدل -3

 .کسی که شهادت به امری دهد، شاهد :گواه -3

 .نزد سلطان یا امیر یا وزیر بردن است به معنی دادخواهی، مرافعه :قصه رفع کردن -3

 .کسی است که میان مردم حکومت می کند،در اصطالح فقه :قاضی -45

نامه ای بوده است که از طرف حکومت به عمال  و کارگزاران،جهت رسیدگی به شکایت کسی فرستاده می  :مظالمی نامه -44

 .شد

 :کار کرد  مقام و منصب داران دیوان قضا

ی ها باید مکلف و مومن عادل، مرد و حالل زاده و ضابط باشند؛ نیروی حافظه قوی داشته باشند و فراموشکار قاض :قاضی ها

البته قاضیانی هم وجود داشتند که به عدالت حکم نمی کردند.نباشند . 

 « 41گنه کرد در بلخ آهنگری                به شوشتر زدند گردن مسگری»         

 .به ویژه در علم حقوق و وظایف دانشمندان دینی:فقها

در روزگار مسعود فقها . به تعزیت امیر مسعود می پرداختندی آن روزگار نشست علماهنگامی که امیر مسعود بر تخت می

مثال ابو محمد المعلی بن احمد در دوره غزنوی مدتی ریاست . گروهی نبودند که فقط در مکانی بنشینند و قضاوت کنند

 .هده داشت ضیاع و امالک قضات نیشابور به میراث، به او منتقل گردیدنیشابور را بر ع

پس مهد ها که راست کرده بودند با زنان محتشمان نیشابور، از آن رئیس  و قضاه و فقها و »در جایی بیهقی اشاره می کند 

 «44اکابر و عمال

د و از وقوع جنایات و بیداد جلوگیری می کردند گروهی بودند که با قدرت تمام و دست قوی حکم می راندن: مظالم کننده ها

 . و در مجلس مظالم، مظالم کننده ها حاضر می شدند و رای آنها بسیار با ارزش بود

در تاریخ بیهقی حاکم لشکر همان قاضی، ویژه نظامیان بودند و به اصطالح متاخران قاضی لشکر (: قاضی عسکر)حاکم لشکر

 .بودند

دو قباله نوشته بودند اموال حسنک را بر وی خواندند و آن کسان گواهی کرد و »: حسنک می گویده بیهقی در واقعه چنانک

  .که حاکم به معنی فرمانروا هم به کار رفته است« 42حاکم سجل کرد

مثال کوتاه کردن دست بوسهل از دیوان عرض . سلطان مسعود در اکثر جاها خودش به تنهایی قضاوت می کرده است: سالطین

 .همچنین در باب حسنک هم فرمان داد؛ عالوه بر اینها فرمان تنبیه بگتغذی را صادر کرد. اینکه امکاناتش را از او بگیرندو 

های او در مورد حسنک کامال آشکار است، قضاوت در مورد مخالفان خودش در خوارزم و مهمترین قضاوت: سلطان محمود

 .در این  تحقیق آمده استقضاوت در دفاع از ناموس یکی از مظلومین که 

کسانی بودند که مورد اعتماد قاضی باشند، هنگام ادای شهادت درستی و عدالت شهودی را گواهی : مزکیان و معدالن 

چنانکه عمر خیام نیشابوری چون آثار  نزدیک شدن . مزکیان مسئول تزکیه شهود و معدالن مسئول عدالت شهود بوده اند.کنند

را برای استماع وصیت او و تنظیم وصیت نامه اش ( مزکیان)کرد به دامادش دستور داد که ازکیا می مرگ را در خود احساس

 .حاضر کنند
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ناصر خسرو  در باره این . مزکیان و معدالن  در امر قضاوت بسیار دخالت داشتند، مردی سی چهل اند آمدند مزکی و معدل

 :گروه می گوید

 اند                   اندر میان خلق مزکی و داورند اینان که دست خویش چو نشپیل کرده »

 «49دشمن   عدلند  و  ضد  حکمت   اگر  چند                      یکسره امروز حاکمند و معدل

 :گویدخاقانی در این باره چنین می. ساختندمزکیان و معدالن در امر قضاوت، قاضی را از درجه اعتبار حکم مطلع می 

 «41و مشک تبتی را در دو وقت      هم معرف سیر باشد هم مزکی گندناستروغن مصری »

 «43تنی چند از بزرگان عدول مزکی که مالزم مجلس او بودند زمین خدمت ببوسیدند»: سعدی می گوید

 .اندپرداختهکردند و به دستور قاضی آن اموال را به موقع میکسانی بودند که اموال ایتام و غائبان را حفظ می: امضای قاضی

 :ها در تاریخ بیهقیقاضی 

رفیق صمیمی بوسهل زوزنی بود اهل عیش و نوش و اهل علم و ادب و با بوسهل مشاعره جذابی داشته  :قاضی منصور -4

 46است

ر قضاوت نسا و طوس را ب،علم، ورع و خویشتن داری ؛ خوش بر خورد ،یگانه در فضل،از اکابر تبانیان:قاضی بو طاهر تبانی -2

قاضی قضات بود و قضای نیشابور را هم امیر می خواست ضمیمه کند و شغل مهم در ترکمنستان  ،به دستور امیر. عهده داشت

 43. به او بدهد

امیر، ساالر . این قاضی  کارآیی خوبی نداشت. امیر محمود با وی بسیار رابطه  خوبی داشت :قاضی شیراز بولحسن علی -9

 . 43قاضی ندید و با آمدن نیالتگین اعتبار قاضی شیراز از دست رفت  هندوستان را در شان  این

 43برادر قاضی القضات ابو سلیمان داود بن یونس بود و ایشان از شاگردان بو صالح فقیه بود :قاضی زکی محمد -1

 .این قاضی به همراه دانشمند بخاری رفتند تا سخن ترکما نان را بشنوند:قاضی بو نصر جنینی  -3

خوش بر خورد و در دوره ما جرای بوالمظفر برغشی آنجا حاضر بود و ماه نیشابور به ،اهل علم :(امام ابوالعال)قاضی صائد  -6

 .او می گفتند

 .قاضی القضات هارون الرشید و شاگرد امام حنیفه بود :بو یوسف قاضی -3

 .قاضی نیشابور بود و خوش بر خورد :قاضی بوالهیثم -3

 .قاضی بلخ بود و با قاضی بو صادق نشست و بر خاست داشت :اسقاضی ابوالعب -3

امیر دستور داد که اوقاف را که از آن میکائیلیان است همگی از دست متغلبان بیرون کند و به  :قاضی مختار بو سعد -41

 .معتمدی بسپارد وی شخصستی مثبت داشت

ت داشت؛ امیر مسعود در امر نهانی در بلخ با قاضی بو قاضی گرگان بود ظاهرا شخصیتی مثب: قاضی بو محمد بسطامی -44

 .محمد بسطامی مشورت می کرد

از نظر مالی ضعیف بودند و به آخرت توجه جدی داشتند و ماجرای پس زدن  ،قاضی ری  :قاضی بوالحسن بوالیی-42

 .بخشش سلطان مسعود از طرف این قاضی؛ بسیار جالب و آموزنده است

از روحانیون خاندان تبانی  در زمان محمود برای سامانیان از نیشابور به غزنه به راه شده تا امام  :یقاضی بو صالح تبان -49

 . حنیفان باشد

 .اشراف درگاه به نام او بود :قاضی خسرو -41

 .ظاهرا فقیه بلخ بوده است :قاضی علی طبقانی -43

 .ت ارزشمند در غزنین بوده استقاضی غزنین و شخصی :قاضی القضات ابو سلیمان داوود بن یونس -46
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امیر مسعود دستور داد  .قاضی معنی حاکم لشکر هم داشته و به نصر خلف اطالق می شد :(فقیه)قاضی نصر خلف  -43

موارد وقف قبر سلطان محمد به این قاضی واگذار گردد و نصر خلف در هنگام  اعدام حسنک هم حضور داشت؛  تقریبا 

 .شخصیتی مثبت داشت

در اعدام حسنک  حضور داشت و مجلسی را که حسنک درخواست بخشش می کند دانشمند نبیه و نصر  :نشنمد نبیهدا -43

 .خلف نوشتند

دو گروه دو قلو بودند که در امر قضاوت ها شرکت داشتند می توان نام آنها را قاضی عادل و قاضی  :مزکیان و معدالن -43

 .پاک گذاشت در اکثر دادگا ها حضور داشتند

دهن بین بود و گاهی مهربان و برخی اوقات بی انصاف .در امر قضاوت شرکت می کرد  :سلطان قاضی ها مسعود غزنوی -21

 .که این ویژگی ها در قضاوت هایی که در طول حوادث تاریخ بیهقی صورت گرفته کامال آشکار است

 ،ای یا در محیط خاصی بوده است یا در حین سفرتشکیل دادگاه  و صادر کردن ر :گونه های دیگر قضاو ت در تاریخ بیهقی

  .امیر فورا نظر ها را می شنود و حکم صادر می کند در این راستا به انواعی از این قبیل اشاره می کنیم

 علی عیسی مردی جبار و ستمگر بود و اموال مردم را به زور می: قضاوت ناعادالنه رشید در باره ظلم های علی عیسی، گفته اند -4

 .گرفت و کسی جرات نداشت نسبت به کار او اعتراضی کند

 .قضاوت بیلک در باره احمد نیالتگین، دستور دادند تا دست راست آنها را قطع کنند -2

 .قضاوت امیر هنگامی که روی پیل نشسته بود در دشت شابهار -9

 . با این کار بوالفتح را پانصد چوب بزدند ،توطئه  بوسهل  علیه آلتونتاش -1

 بونصر مشکان در قصیده ای که سلطان مسعود را اندرز می دهد و بونصر را به هندوستان تبعید می کند  -3

 نشستن جعفر به مظالم و قصه ها می خواند و جواب می نبشت  -6

 . قضاوت مردم که میکائیل را لعنت می کردند و مردم نیشابور زار زار در اعدام حسنک می گریستند -3

بزرگ مردا که  این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان را بدو داد و پادشاهی چون »که فرمود  ،مادر حسنکقضاوت  -3

 21«مسعود آن جهان

 .داستان مجازات بزرگمهر وقتی کسری نوشیروان طاقت حرف های بزرگمهر را نیاورد و دستور داد او را مثله کردند -3

 .تا جعفر برمکی را چهار پاره کردند و به چهار دار کشیدند:دقضاوت هارون الرشید که فرمو  -41

همچنین افشین در بغداد به جرم زندقه و همراهی با مازیار و بابک . ابن بقیه الوزیر را هم بردار کردند و به تیر و سنگ بکشتند -44

 .محکوم و در زندان با زهر کشته شد

سلطان مسعود متوجه شد حکم داد که  .نظر عاشقانه داشت ،ه نوشتگینبو نعیم در مجلس شراب به خاطر عشق مجازی ب -42

 24«.پای بو نعیم بگرفتند و بکشیدند و به حجره باز داشتند تمام اموالش را موقوف کردند  و سرایش را فرو گرفتند»

 .هنگام اعدام مظفر، امیر مسعود ناراحت شد و دستورداد تا خادم را بازداشت کنند -49

 .علی قهندزی به همراه دیگران که یکصدو هفتاد تن را به دار کشیدند مجازات -41

 .بازگشت امیر مسعود از نسا  که به نیشابور آمد دستورد داد تخت طغرل را خراب کنند -43

 بازداشت امیر محمود از قضاوت های نا با ورانه مسعود غزنوی بود که در قلعه کوهتیز صورت گرفت  -46

 زیرا مسعود اعتراض کسی را در باره هارون نمی پذیرفت  ،د به سخنان عبد الجباربی توجهی مسعو -43

قضاوت دوگانه مسعود در باره حسنک، روزی پس از مرگ حسنک  امیر مسعود بوسهل را گفت  حجتی و عذری باید کشتن  -43

   .را صادر کنندحسنک قرمطی است و دستور می دهد حکم اعدام حسنک : این مرد را  و بار دیگر می گوید

 .امیر مسعود دستور داد بوسهل را به قهندز بردند  و او را بر استر نشاندند -43

 .امیر مسعود گوش موالزاده ایی را کشید که دست به گوسپندی از آن رعیت دراز کرده بود -21

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

819 
 

تا جندی را بر دار کشند و با  سلطان محمود هنگامی که نامه های یعقوب جندی را مشاهده کرد ناراحت شد و دستور داد -24

  .سنگ کشتند 

که یکی از خواص درگاه سلطان به حریم ناموس آن مظلوم  ،قضاوت جانانه سلطان محمد در دفاع از ناموس یکی از مظلومین -22 

 22بی احترامی می کرد و سلطان خونش را ریخت 

که سه مفسد را بازداشت کرد و بسیاری از جانیان را به  قضاوت شجاعانه دیگر محمود نسبت به سرکوب مخالفان در خوارزم -29

 .دو نیم کرد

 .قضاوت جاهالنه محمود در باره فرزندش مسعود  که پنهان از پدر شراب می خورد در خیشخانه -21

 نمونه ای از دادگا های تاریخ بیهقی یعنی دادگاه به دار کشیدن حسنک و اعدام او 

و حیله و کینه شتری بوسهل زوزنی به پای دار رفت و مسعود در دست بوسهل مثل موم ناگفته پیداست که حسنک با مکر 

بوسهل با درایتی که داشت از اخالق این سلطان دهن بین سوء  استفاده می کرد این متن از تاریخ بیهقی یاحقی انتخاب  .بود

به همراه قضات و مزکیان در مجلس  حسنک از بست به هرات آورده شد  و به علی رایض سپرده شد حسنک را»شده است 

خواجه بوسهل را برین »پس حسنک را به حرس باز بردند و دو تن با یکدیگر می گفتند .دادگاه آوردند و تا نماز پیشین بماندند

یک ساعت ببود حسنک پیدا  آمد بی بند جبه ای داشت »وصف ظاهر حسنک  هنگام اعدام  «که آورد که آب خویش ببرد

 29...حبری رنگ

  .خواجه احمد به او احترام زیادی گذاشت ،احترام به حسنک  از طرف دیگران 

سگ ندانم که بوده است و انچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت؛ جهانیان : دفاع حسنک در برابر بوسهل که می گوید

 . دانند

 و مسعود آید به خشم اینجاست که دل نازک از بوسهل  ،بزرگتر از حسین علی نیم: حسنک می گوید

از فرمانبرداری در دستگاه محمود چه چاره، به ستم، وزارت مرا دادند و نه جای من بود و به باب  :دفاع حسنک در دادگاه 

 .خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخته داشتم

ل و زن اندیشه باید داشت و خواجه مرا بحل خداوند کریم مرا فرو نگذارد و دل از جان برداشته ام و از عیا: دوباره می گوید

 .کند بگریست و حاضران را بر وی رحمت آمد و خواجه آب در چشم آورد و گفت از من بحلی

کردند  بوسهل از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم که این شب که دیگر روز آن،  حسنک را بر دار می :کینه شتری بوسهل

نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد : چرا آمده ای؟ گفت:  فتنزدیک پدرم آمد نماز خفتن، پدرم گ

با این وجود خیلی ها . پدرم گفت بنوشتمی اما شما تباه کردید و سخت نا خوب است ،به سلطان، در باب حسنک به شفاعت

 .تمایل دارند که حسنک اعدام نشود زیرا گناه او را در حد اعدام نمی دانند

صحنه سازی دروغین دیگری که انجام می دهند آن است که دو مرد پیک راست کردند با جامه پیکان که از بغداد آمده اند و 

نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بر دار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا؛ هیچ کس خلعت 

 .مصری نپوشد

گیرد امیر مسعود در شهر  خلیفه شهر را فرمود داری زدن بر کرانه مصالی بلخ فرود  حسنک در چند قدمی دار قرار می 

حسنک . میکائیل  به استقبال حسنک آمد و وی را مواجر خواند و دشنام های زشت داد. شارستان؛ خلق  را آنجا نهاده بودند

دن لفظ مواجر  و از چنین رفتاری همگی در وی ننگریست  شکنجه روحی که بر حسنک وارد شد همین جا بود با به کار بر

 .بیزاری جستند

حاکم ... .حکم دادن به اموال حسنک که از جهت سلطان؛ دو قباله نبشته بودند همه اسباب و صنایع حسنک را به جمله و

 .سجل کرد و دیگر قضات علی الرسم فی امثالها

سنگ دهید، : ی کردند مشتی رند را سیم دادند و گفتندحسنک پای دار؛ نعوذ باهلل من قضاء السوء، مردم به شدت گریه م

 .حسنک به خاطر اینکه طناب را محکم بسته بودند خفه شده بود
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ای که خود بر سر و روی حسنک گذاشتند و سنگ سارش کردند یا وقتی جالد رسن به گلویش دانیم آن لحظهاینکه ما نمی 

مردان تاریخ با حوادثی که منجر به ظهور مرگ آنان می شود  امری  مرگ .افکنده و خفه اش کرده چه احساسی داشته است

است مربوط به نزاع های طبقاتی، که ابوالفضل بیهقی از احساسات حسنک حرفی بر زبان نمی راند، فقظ ظواهر و کلیات و 

 «.سر و کار دارد تاریخ با حقایق جزء به جزء»محیط و تضاد های امر را گزارش می دهد و می گذارد و به قول ارسطو 

و سر حسنک را در ... قریب هفت سال بر دار بماند که گوشت پاهایش فرو ریخت»پایان اعدام حسنک این شد که حسنک 

 .طبقی گذاشتند  بوسهل در حالی که شراب می خورد می خندید

 نتیجه گیری

هر روایت که ابولفضل  .اندرز خالی باشدسرتاسر تاریخ بیهقی درس و عبرت است هیچ قسمتی از کتاب یافت نمی شود که از  

در مورد امور  .بیهقی بازگو می کند راهی مستقیم در بطن سخنانش کشیده است تا خوانندگان مسیر خویش را گم نکنند

عملکرد درست و نادرست  .قضایی، که مهمترین بحث هایی است که به امر آخرت مربوط می شود؛ منصفانه عمل کرده است

هر جایی حقی در محکمه ای از فرد یا گروهی ضایع می شده با ایما یا  .را به خوبی و عادالنه بیان نموده است قضات و سلطان

توجه به حساب پس دادن  «اگر دید  چشید»: مثال در قسمتی از سخنانش در مورد ظلم می گوید ،مستقیم حرفش را می زده

به هر جهت در طول تاریخ .  دگاری شخصیت ایشان شده استبه هیچ وجه از ذهن وی زدوده نمی شود و همین عامل مان

پیشنهاد می گردد مطالب .قضات درستکار و بد کردار وجود داشتند و در دوران بیهقی هم از این قاعده مستثنی نبوده است

مطالب فراهم تر قضاوت در تاریخ بیهقی می تواند در صحنه های هنری به تصویر کشیده شود  تا راه را برای ادب دوستان این 

 .نماید
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 211ص ،، تهران، چاپ اول، نشر فردوس(4933)دیوان ناصر خسرو    -49

 41، بیت 23دیوان خاقانی، قصیده  -41

 321، خزائلی، محمد، تهران، چاپ هشتم، نشر چاپخانه علمی، ص (4963)شرح گلستان  -43
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 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

821 
 

نشر کتیبه صص  ،تهران ،چاپ هشتم ،یات و الوا امع الروایات  عوفیگزیده جوامع الحکا ،(4933)محمد جعفر  ،شعار- 22

39-31 

 439- 463صص ،تاریخ بیهقی،  جلد اول-29

 (برخی از مفاهیم کلی مقاله از انها به صورت غیر مسقیم برداشت شده است) :منابع دیگر

 نشر تاریخ ایران   ،چاپ اول، تهران   ،یهترجمه منصوره اتحاد،زندگی و کارنامه بیهقی ،زمانه( 4933)،بریلین ،ولدر من-4

 مشهد ف نشر دیبا  ،، چاپ دوم(4939)دیبای خسروانی  ،محمد جعفر ،یاحقی- 2

 چاپ اول ف تهران ف نشر سمت  ،، غزنویان از پیدایش تا فرو پاشی(4931)،سید ابو القاسم ،فروزاتی- 9

 نشر امیر کبیر  ،تهران ،انوشه، چاپ سوم ، تاریخ غزنویان، ترجمه حسن(4934)ادموند کلیفورد  ،باسورت -1

 انتشارات دانشگاه فردوسی  ،، چاپ اول، مشهد(4931)یاد نامه بیهقی، -3

  ،تهران ،چاپ اول ،، بناین های استوار در ادب فارسی(4931)عباسقلی  ،محمدی بنه گزی-6

 تهران، نشر دلیر  ،قصه نویسی، چاپ چهارم( 4934)رضا  ،براهنی-3

 تهران، کتاب فروشی فروغی  ،چاپ اول  ،تصیحیح و تعلیقات تاریخ بیهقی  ( 4964)احمد  ،بهمنیار-3

 مباحثی از تاریخ حقوق، چاپ  چهارم، تهران، نشر دانشگاه تهران  ،(4913)صالح، پاشا -3

 لغت نامه، چاپ  تهران، نشر دانشگاه تهران، (  4963)علی اکبر،  ،دهخدا-41

 تهران نشر امیر کبیر  ،نگ فارسی، چاپ چهارمفره  (4934)محمد  ،معین-44
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