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  بیهقی مهري غزنویان نسبت به عناصر ایرانی در تاریخ بازتاب بی
  

  دکتر جمیله اخیانی
  دانشگاه زنجان عضو هیأت علمی -دانشیار

  مصطفی کریمی
  مدرس دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
 حسین فرهنگیان

  دانشگاه زنجان -و ادبیات فارسی کارشناس ارشد زبان
  چکیده

زادگی آنها دو عنصري بود که  هاي قدرتمند پس از اسالم در ایران بودند، ایرانی نبودن و غالمبا آنکه غزنویان از سلسله
کوشیدند از هاي ذاتی، غزنویان  ضعف براي پوشاندن این نقطه. توانست به اقتدار آنها بر ذهن ایرانیان خدشه وارد سازد می

مهري به عناصر ایرانی و فروکاستن از ارج و قرب آنها و از سوي دیگر با توجیه شرعی حکومت و  یک سو با بی
بازتاب این سیاست و . هاي ملی، جایگاه خود را تثبیت کنند هاي دینیِ خودساخته به جاي ارزش جایگزین کردن ارزش

این اثر از امهات کتب تاریخ و ادب فارسی و . تاریخ بیهقی مشاهده کرد توان در میزان موفقیت آنها را در این زمینه می
کوشد نگاه  پردازد و می مقالۀ حاضر به بررسی این موضوع در تاریخ بیهقی می. آیینۀ روشن عصر غزنوي است

ادشاهان انگارانۀ جو غالب را به عناصر ایرانی که در کتاب مذکور به صورت برتري عرب بر عجم، سبک شمردن پ سبک
  .انعکاس یافته، نقد و تحلیل کند... هاي ایرانی و و شخصیت

 غزنویان، تحقیر عناصر ایرانی، تاریخ بیهقی،توجیه شرعی :واژگان کلیدي 
  

  :مقدمه
ترکان . اند هاي مختلفی بوده که گاه از اقوام و نژادهاي غیر ایرانی بوده تاریخ دراز دامن ایران، عرصۀ ظهور حکومت      

غزنوي از جملۀ این اقوام غیر ایرانی بودند که با وجود اینکه از پیشینۀ تمدنی سرشاري برخوردار نبودند، توانستند 
نژادي  غزنویان غالمان ترك. اي فرمانروایی کنند یان دراز در نواحی گستردهحکومت مقتدري به وجود آورند و تا سال

بودند که در اواخر عهد سامانیان به خاطر ضعف امراي سامانی و بروز اختالف در میان آنان، بخش وسیعی از متصرفات 
البتگین بود، این حکومت از ي  یافته با روي کار آمدن سبکتگین که از غالمان ارتقا. دولت سامانی را در دست گرفتند

شرق تا غرب توسعه یافت و پس از وي فرزندش محمود رسماً از اطاعت سامانیان بیرون آمد و با شجاعت و تدبیر به 
فتوحات مهمی در ایران و هند نایل شد و زمام امور مناطق وسیعی را تحت اختیار خود گرفت و پادشاهی بزرگی به 

؛ اما حکمرانان مقتدر غزنوي، دو نقیصه داشتند که )214-216: 1ج1378صفا،: نک( یافت وجود آورد که پس از او ادامه
از آنجا که «.زاده بودنشان ها بود و دیگر غالم کوشیدند و این دو نقیصه یکی ایرانی نبودن آن باید براي جبران آن می می

کوشیدند نسب خود را  قرن سوم و چهارم می ة مذکور، اصالت نژادي اهمیت داشت، سالطین و مدعیان براي ایرانیان دور
. »رساندند به نوعی به شاهان و پهلوانان قدیم برسانند؛ چنانکه یعقوب لیث و سامانیان نسب خود را به ساسانیان می

ضعفی بود که  هایی کنند و این نقطه سازي توانستند چنین نسب غزنویان چون ایرانی نبودند، طبیعتا نمی). 219:همان(
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تاریخ . ساخت ها نیز مشکل را مضاعف می زادگی آن شد؛ عالوه بر این که غالم یست از طریق دیگري پوشش داده میبا می

هاي  که به عنوان یک مرجع مهم و مستند عصر غزنوي، اطالعات روشنی از چگونگی این فرمانروایی و ویژگیبیهقی
است؛ موضوعی  یان براي رفع این دو نقیصه را بازتاب دادهدهد،تالش غزنو سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره ارائه می

کوشد بازتاب سیاست  این مقاله می. است هاي مربوط به این کتاب مورد بررسی قرار نگرفته که تا به حال در پژوهش
العات آنچه از تحلیل اط. مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تاریخ بیهقیها در  ضعف خاص غزنویان را در برابر این نقطه

هایی خاص متوسل شدند که  ها، به شیوه آید، این است که غزنویان براي جبران این ضعف شده در این کتاب برمی ارائه
و » سازي مذهبی نسب«، »توجیه شرعی حکومت«: ها عبارت بودند از این شیوه. شدند درواقع مکمل هم محسوب می

  .پردازیم ه آنها میکه در ادامه ب» هاي ایرانیان تحقیر ایرانی و ارزش«
  
 توجیه شرعی حکومت-1

هاي ذاتی خود یافتند، تمسک به اسالم و دستاویز قراردادن  هایی که حکمرانان غزنوي براي جبران ضعف یکی از راه حل
خود را ولی امر مسلمین ) سورة نساء 59آیۀ (»...االمر منکم اطیعوااهللا و اطیعواالرسول و اولی« آنها بر طبق آیۀ . آن بود

ملک «از سلطان محمود با عنوان  تاریخ بیهقیشد؛ در  ها می ان اطاعت از آنخواندند که به این ترتیب وظیفۀ مسلمان
  : است یاد شده» )ص(جانشین پیامبر«و » اسالم

 »، در دل افکند که اینجا آمد و ایشان را فریاد رسیدملک اسالم را محمودها به خداي عزوجل، برداشته تا دست«
  ) 18: 1387بیهقی،(
  .)4: همان(» السالمعلیه خلیفت خلیفت مصطفیخلیفت بود و  و سایه بر مملکت افکند که«
ة شرعی وي حکومت کردن، در  خواندنِ خلیفۀ بغداد و حکم و لوا گرفتن از وي و تحت عنوان نمایند» امیرالمؤمنین« 

شاهد تشریفات بسیار مفصل حکومت براي آمدن رسول خلیفه  تاریخ بیهقیدر . شد راستاي همین سیاست انجام می
هاي راه شهر تا بازار، خوازه بر خوازه و قبه  از دروازه«: هستیم؛ از خوازه زدن و ساختن طاق نصرت براي استقبال از وي

و آوردن وي با تشریفات خاص و ) 37: همان(» بودند بر قبه بود تا شارستان مسجد آدینه که رسول را آنجا جاي ساخته
انداختند  راندند و مردمان درم و دینار و شکر و هرچیزي می ه بازار بیاوردند و میداران او را ب و مرتبه«: بردن او بین مردم

گفت در عمر خویش آنچه ... رسول «: کرد زده می ؛ چنانکه رسولِ خلیفه را شگفت)همان(» کردند و بازیگران بازي می
امیر مسعود خلعت «:در حضور رسول؛تا نماز خواندن پادشاه پس از پوشیدن خلعت خلیفه )همان(» امروز دید یاد ندارد

ها بپوشید بر جملگی والیت  بود امیر را چنان باید کرد چون خلعت پوشید و دو رکعت نماز کرد و بوسهل زوزنی گفته
ها بیاوردند از حد و  نزل«:شد و دادن هدایاي فراوان به رسول، چنانکه موجب تحیر وي می) همان(» پدر از دست خلیفه

به این ترتیب پادشاهان غزنوي با آنکه ). 39:همان(» یست هزار درم سیم گرمابه، چنان که متحیر گشتاندازه گذشته و ب
؛ اما ) 230: همان(کرد  یاد می» شده خلیفۀ خرف«چندان اعتقادي به خلفا نداشتند، چنانکه سلطان محمود از خلیفه با تعبیر 

از سوي دیگر با نسبت .عی براي حکومت خود داشته باشندکردند تا توجیه شر ها حفظ می اطاعت ظاهري خود را از آن
تاریخ بیشترین بازتاب این موضوع در . زادگی خود را پوشش دهند کوشیدند غالم می» تقدیر ایزدي«دادن همۀ امور به 

 وي با تصریح بر اینکه هر کس در این مورد حرفی. ي است که بیهقی در بارة پادشاهان آورده است»فصل«، در بیهقی
پس اگر طاعنی یا «: کند ریشۀ هرگونه بحث در این زمینه را بخشکاند ، ابتدا سعی می»حاسد«است یا » طاعن«بزند یا 

کند که  و تأکید می) 151: همان(» ... ذکر  از کودکی آمده است خاملحاسدي گوید که اصل بزرگان این خاندان بزرگ 
و سپس با نسبت دادن آن به تقدیر به چنین افرادي پاسخ ) همان(» کس را نرسد که اندیشه کند تا به گفتار رسد«
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که ملک را انتقال  است تقدیر چنان کردهجواب او آن است که تا ایزد عزّ ذکره آدم را بیافریده است «:شکن هم بدهد دندان
هایی عاجز  و اینکه مردم از درك چنین حکمت) همان(» ست ازین امت بدان امت و ازین گروه بدان گروهافتاده ا می

حکمت پس بباید دانست که برکشیدن تقدیر ایزد عز ذکره پیراهن ملک و پوشانیدن در گروه دیگر، اندر آن «: هستند
 )1).(همان(» است افتن آن عاجز ماندهو مصلحت عام مر خلق روي زمین را که درك مردمان از دری است ایزدي

  
  سازي مذهبی نسب-2

تاریخ آنچه در . روي آوردند» سازي مذهبی نسب«سازي ایرانی کنند، به  توانستند براي خود نسب غزنویان از آنجا که نمی
شدن به  فروخته دیدن سبکتکین خضر را قبل از. خوانیم، از این جمله است هاي معنادار سبکتگین می  ة خواب دربار بیهقی

شد؛  بشارت دهم تو را که مردي بزرگ و بانام خواهی« : البتگین و نوید حکومت داده شدن از سوي خضر به وي که
: و توصیۀ خضر به وي که) 249:همان(» چنانکه وقتی بدین صحرا بگذري با بسیار مردم محتشم و تو مهتر ایشان باشی

و ) همان(» ویی کن و داد بده تا عمرت دراز گردد و دولت بر فرزندان تو بماندچون این پایگاه بیافتی با خلق خداي نیک«
دست عهد و پیمان دادن خضر با او و باقی ماندن اثر آن دست فشردن بر دست وي و پنجاه رکعت نماز خواندن او پس 

ة  لسوزي سبکتگین دربارو نیز یادکرد شفقت و د -! و همۀ اینها پیش از اسالم آوردن وي –)همان(از دیدن این خواب
بیند که خود  را به خواب می» مند پیرمردي سخت فره«کند و همان شب آهویی که به دام انداخته و سپس آزادش می بچه

به خواب دیدم پیرمردي را «: دهد کند و به او وعدة فرمانروایی بر غزنین و زاولستان می معرفی می» رسول آفریدگار«را
یا سبکتگین بدانکه آن بخشایش که بر آن آهوي ماده کردي و آن : گفت ن آمد و مرا میمند که نزدیک م سخت فره

جو یله کردي، ما شهري را که آن را غزنین گویند و زاولستان به تو و فرزندان تو  بچگک بدو بازدادي و اسب خود را بی
سازي است تا خواننده باور کند  نسبنمونۀ دیگري از تالش براي همین ) 251: همان(» بخشیدیم و من رسول آفریدگارم

زاده هستند؛ ولی با بقیه متفاوتند؛ چراکه تأیید الهی را با خود دارند و بر طبق این تأیید، حکومت  که اگر غزنویان غالم
و یقین دانم که ملک در خاندان و فرزندان «: خوانیم که آنها ادامه خواهد داشت؛ چنانکه پس از آن، از قول سبکتگین می

بیهقی هم که از سن نوزده سالگی در دیوان خدمت کرده و در این جو غالبِ حکومتی پرورده شده، ). همان(» ن بماندم
قبل از رسیدنش به پیامبري و شفقت و ) ع(به اعتقاد و یا به پیروي از سیاست روز، با نقل داستان حضرت موسی

هرچند در ازل رفته بود که «: ن خواننده تأیید و تثبیت کندکوشد موضوع را در ذه یی که گریخته، می دلسوزي وي بر بره
ها تأکید  چنانکه در پایان این حکایت). همان(» تر شد وي پیغمبر خواهد بود، بدین ترحم که بکرد، نبوت وي مستحکم

زرگ بخواهد آید و مقرر گردد که این دولت در خاندان ب این دو خواب نادر و این حکایت بازنمودم تا دانسته«: کند می
پادشاهان ایرانی را » فرة«توانستند  به عبارت دیگر اگر آنها به دلیل غیر ایرانی بودن نمی). همان(» ماند روزگار دراز

 .اند خواندند که از پیش براي حکومت بر مردم تعیین شده باشند، به نوعی خود را برگزیدة خدا می داشته
  
  هاي ایرانیان تحقیر ایرانی و ارزش-3

توجهی سلطان محمود به شاهنامۀ فردوسی از  بی. هاي ایرانیان بود روش دیگر در این زمینه، تحقیر ایرانی و ارزش
طبعاً شاعري مثل فردوسی که خود از طبقۀ دهقانان بود و به سرگذشت ملی و ایرانی . هاي این موضوع است مصداق

توانست با اقبال محمود رو به رو شود؛ اما  باستان بود، نمیورزید و درصدد احیاي فرهنگ و تمدن ایران  خود افتخار می
یافت  ، ارج و قرب می)2(اي ایرانیان بود هاي اسطوره شاعري مانند فرخی که در صدد تأیید برتري ممدوح بر شخصیت
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یعی شف). 65: 1369نظامی عروضی،(» کمر از پس او برنشستندي تا بیست غالم سیمین«: رسید که تا کارش بدانجا می

هاي تاریخی و اجتماعی در نگرش و  گمان دگرگونی بی«: نویسد هاي شعر در این دوره می کدکنی دربارة تغییر اسطوره
هاي  یافتن قدرت با نفوذ مذهب یا گسترش. هاي مختلف اساطیر، تأثیري غیرقابل انکار دارد طرز تلقی شاعران از گونه

هاي بسیار  بسیار داشته، در طرز تلقی شاعران از اساطیر، فراز و نشیب هاي بیگانه در ایران که در طول تاریخ، نوسان
هاي اساطیريِ نژاد ایرانی را در شعر  وي خوارمایه شمردن و زبونی ارزش). 238: 1366شفیعی کدکنی، (» شود می دیده

باید گفت این ). 239: نهما(ي مستقیم عوامل سیاسی و تاریخی است  داند که نتیجه هایی می این دوره، ازجمله دگرگونی
تاریخ آنچه در . یافت بایست رواج می فقط مخصوص شعر نیست، این روش، سیاست غالب دورة غزنویان بود که می

اي به شاهنامه در تاریخ مسعودي  هیچ اشاره«ة رواج همین نگرش است و عجیب نیست که دهند نیز نشان) 3(بینیم میبیهقی
پژوهی چون بیهقی آن را  رسد که مرد کنجکاو و دانش بعید به نظر می«، هرچند)33: 1388ندوشن،  اسالمی(» نیامده
به عنوان (شود؛ چنانکه عرب  به طور کلی تحقیر می) 4(» عجم«در راستاي همین سیاست است که). همان(» باشد ندیده

گناهی بزرگ شمرده شود و عکس آن، یعنی سخن گفتن از برتري عجم بر عرب  بر عجم برتري داده می) مظهر اسالم
و از زمین اسروشنه  –فرا ایستادم و از طرزي دیگر سخن پیوستم، ستودن عجم را که این مردك از ایشان بود «: شود می

و مخالفت ) 223: 1387بیهقی،(» اي بزرگ استو عجم را شرف بر عرب نهادم، هرچند که دانستم اندر آن بزه –بود 
العمل چشیدن ضرب شست اعراب در هنگام غلبۀ  عکس«و » بدي گوهر آنها«ي ایرانیان با خلفاي بغداد نتیجه

ولکن هر کس آن کند که از اصل و گوهر وي سزد و عجم عرب را چون دوست دارد، با آنچه بدیشان «:اسالم
که گوید سخن می» عجم«اي از  عالوه بر اینکه نویسنده، گاه به گونه). 225: همان(» ي ایشاناست از شمشیر و نیزه رسیده

  :زند، نه قومی که خود نیز از ایشان است ة قومی بیگانه حرف می گویی دربار
  ). 1098: 1387بیهقی، (» دولت عرب که همیشه باد، رسوم عجم باطل کرد و باال گرفت «
: همان(» چون عجم را بزدند و از مداین بتاختند و یزدگرد بگریخت و بمرد یا کشته شد و آن کارهاي بزرگ با نام رفت«

172.(  
به خاطر نسبتش با ایرانیان، نمونۀ دیگري از این » دین باخلل«و » دین گبرکان«هاي توصیف دین زردشتی با عنوان

اند،  اي چون افشین که به خلفا خدمت کرده شده ؛ همچنانکه ایرانیانِ مسلمان)472: 1387بیهقی، (ها است  خوارداشت
به خداي عزوجل سوگند خورم که افشین جان «: شوند می خوانده»نامسلمان«د وشون همچنان بر دین قدیمشان ارزیابی می

دریغا مسلمانیا «: شود و حضورشان باعث دریغ بر مسلمانی شمرده می) 225: همان(» از من نبرد که وي مسلمان نیست
  ). 224: همان(» ها باید کشید که از پلیدي نامسلمانی این

فرودست دانستن این پادشاهان نسبت به پادشاهان غزنوي که از آنها . گرفت این تحقیر، پادشاهان ایرانی را نیز در بر می
اند که بزرگتر تر ملوك گذشته گروهیچنان گویم که فاضل«:، از جملۀ این موارد استشود تعبیر می» پادشاهان ما «به 

چون خداوندان و پادشاهان ما از . د، یکی اسکندر یونانی و دیگر اردشیر پارسیانبودند و از آن گروه دو تن را نام برده
بینیم، یا به منظور  آمیزي از پادشاهان ایرانی می و اگر گاه توصیف تحسین) 150: همان(» اند به همه چیزهااین دو بگذشته

در شهري مقام مکنید که پادشاهی «: شاهتأیید پادشاهان غزنوي است؛ مانند نقل سخن نوشیروان در بارة اهمیت وجود پاد
پادشاهی عادل و «: براي تأیید پادشاه تازه به تخت نشستۀ غزنوي) 515: همان(» نباشد... قاهر و قادر و حاکمی عادل 

شود؛  و یا باورپذیر کردن اعمالی که به آنها نسبت داده می) 516: همان(» مهربان پیدا گشت که همیشه پیدا و پاینده باد
پادشاه با دل «: شود نانکه پس از توصیف شجاعت و توانایی سلطان مسعود در شکار شیر، وي با بهرام گور مقایسه میچ
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و همۀ حاضران به تعجب بماندند و ... و جگردار به دودست بر سر و روي شیر زد، چنان که شیر شکسته شد و بیفتاد 
  ).177: همان(» ور راست بوداند از حدیث بهرام گ مقرر شد که آنچه در کتاب نوشته

سگ «، »سگ«: افشین با صفاتی چون. اند هاي ایرانی نیز اغلب، از گزند تحقیر در امان نبوده عالوه بر پادشاهان، شخصیت
  :شود توصیف می» مردار«و » مردك«، »کافر شناس نیمناخویشتن

» استخفاف کشی سگیو تو از چنین  یا احمد، سخن و توقیع تو در شرق و غرب روان است: من با خویشتن گفتم«
  )223: همان(
دین را برانداخت و  ابوالحسن افشین به حکم آنکه خدمتی پسندیده کرد و بابک خرم کافر شناس نیمسگ ناخویشتناین « 

اي سخت بزرگ به روزگار دراز جنگ پیوست تا او را بگرفت و ما او را بدین سبب از حد اندازه افزون بنواختیم و درجه
  ).221: همان(» ...بنهادیم 

  )223: همان(» از ایشان بود مردكو از طرزي دیگر سخن پیوستم ستودن عجم را که این «
  )224: همان(» کندي بر من چنین استخفاف میکافر نیمي و مرداراین چنین «

  : است افتاده شودکه باید برمی و بابک، دشمنی معرفی می
دین را برانداخت و به روزگار دراز جنگ پیوست تا او را بگرفت  کرد و بابک خرم افشین به حکم آنکه خدمتی پسندیده«

  ).221: همان(» ... 
شود و آن نیز به این دلیل است که در حکایتی که دربارة او نقل شده، به  در این میان تنها بزرگمهر است که مستثنی می

چنان خواندم که چون بزرجمهر حکیم از دین «: گیرد ر میدر مقابل انوشیروان قرا» دین گبرکان«خاطر دست برداشتن از
  ).472: همان(» ... اهللا علیه گرفت است و دین عیسی پیغمبر، صلوات گبرکان دست بداشت که دین باخلل بوده

شده  هاي ایرانی مانند نوروز و مهرگان و سده، در کنار اعیاد اسالمی برگزار می نکتۀ دیگر اینکه گرچه در این دوره، جشن
هاي  هاي ایرانی را به خاطر جلب اعتماد ایرانیان و جشن غزنویان جشن«: و تلقی برخی از پژوهشگران این است که

تاریخ ؛ اما باید گفت آنچه از )327: 1388فالح رستگار، (» کردند اسالمی و اعیاد مذهبی را به خاطر خلیفه برگزار می
آوري اموالی بوده  هاي ایرانی، عالوه بر جلب اعتماد ایرانیان، هدف، جمع آید این است که در برگزاري جشن برمی بیهقی

شود، جزء مهم آن  ها سخن گفته می اي که هرگاه از این جشن رسیده است، به گونه ها می جشن هاي این  که به عنوان هدیه
  :دریافت هدایاست

» که از حد و اندازه بگذشت ستور آورده بودندها و چندان نثارها و هدیهبه جشن مهرگان بنشست و ... روز دوشنبه «
  ).422: 1387تاریخ بیهقی،(
  ). 925: همان(» ها و نثارآوردندبسیار هدیه... اهللا عنه، به جشن مهرگان نشست و و امیر، رضی«
ن پیشکش را در آ ها که ساخته بودنداز آفاق مملکت هدیهو روز یکشنبه چهارم ذوالحجه به جشن مهرگان نشست و «

  ). 752: همان(» وقت بیاوردند 
و امیر هم داد به نگاهداشت  هاداد این روز بدادند کهتران به آوردن هدیهامیر به جشن نوروز نشست و ... شنبه روز سه«

  ). 757: همان(» رسم
  )942-941:همان (» و تکلف بسیار رفت ها بسیار آورده بودندهدیهامیر به جشن نوروز بنشست و «

  : داده است هاي ایرانی براي سلطان، حتی بخشی از خراج حکام والیات را هم تشکیل می و این هدیه فرستادن در جشن
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که عادل امیر بزرگ بر پدرش نهاده  اکنون اگر خداوند بیند، این والیت بر بنده نگاه دارد و بنهد آنچه نهادنی باشد، چنان«

  ). 288: همان(» وروز و مهرگانبا خدمت نفرستد بود، و به فرصت بنده می
و هر سالی دویست هزار دینار ... سه روز در مناظره بودند تا قرار گرفت بدان که وي خلیفت امیر باشد در سپاهان « 

» ... از هر چیزي و اسبان تازي ي نوروز و مهرگان بیرون هدیههریوه و ده هزار طاق جامه از مستعمالت آن نواحی بدهد 
  ).14: همان(

سالطین غزنوي به مداحی عالقۀ . آورد ها، فرصتی براي مدح پادشاهان غزنوي به وجود می عالوه بر اینکه این جشن
هاي  خواست و بر آن صلت این خداوند شعر می«دادند و به قول بیهقی هاي زیادي می زیادي داشته و در این راه صله

ها را برتر از سالطین  ها انجام می دادند و آن اعران در مورد آنهایی که ش نمایی با بزرگ). 725: همان(» فرمود شگرف می
هاي  شمردند، هم ذکر خود را در تاریخ ثبت کرده و هم به نوعی برتري خود را بر پادشاهان و شخصیت گذشتۀ ایران می

اي و تاریخی ایران  هاي اسطوره ها، پادشاهان غزنوي را با شخصیت شاعران در این مدیحه. کردند گذشتۀ ایران اثبات می
  :دادند ها برتري می باستان مقایسه کرده و بر آن

  سفر یکی است خداوند را و پنجه فتح                      کزو نکردي یکی اردشیر و نوشروان
  )251:  1363عنصري، (

  شک از خسرو نیامد بر سر افراسیاب آنچه اندر جنگ سرجاهان تو کردي خسروا            بی
 )14: نهما( 

  اي به بزم اندر نبوده همچو تو اسفندیار              اي به رزم اندر نبوده همچو تو نوشیروان
  ) 336: 1371فرخی،(

ي مداحیِ شاعري مانند علوي زینبی،  از این روست که هدیه. گرفتند و به این ترتیب کامالً در خدمت اهداف آنها قرار می
وار درم بخشید  در یک شب علوي زینبی را که شاعر بود یک پیل«: فرستند اش می خانهچنان گران است که با پیل به 

نیم آمدي و فرمود تا آن صلت گران را بر پیل نهادند و به خانۀ علوي  و هزار، چنانکه عیارش در ده درم نقره، نه هزار
ها براي پند دادن به شاه استفاده  ن جشنخواست از فرصت شعرخوانی در ای ؛ اما البته اگر شاعري می)181: همان(» بردند

شد که در جشن مهرگان چنین کرد و سلطان مسعود بر او خشم گرفت و  کند، به سرنوشت مسعود رازي دچار می
این مسکین نیکو نصیحتی «کند که هرچند  و بیهقی تأکید می) 925: همان(» فرمود تا او را به هندوستان فرستادند«

  ).همان(» شعرا را با ملوکان این نرسد« ؛ اما)همان(» بود کرده
  
  :گیري نتیجه 

ي غزنوي به دست  ي ارزشمندي است که اطالعات فراوانی دربارة زندگی اجتماعی و سیاسی دوره گنجینه تاریخ بیهقی
. توان گرفت، نگاه غالب دورة مذکور به عناصر ایران قبل از اسالم است از جمله اطالعاتی که از این کتاب می. دهد می

را در مقابل اصالت نژادي قرار دادند و کوشیدند با توجیه  زاده بودند، از سویی دین پادشاهان غزنوي به خاطر اینکه غالم
زادگی خود را پوشش دهند و از سوي  سازي مذهبی و توجیه امور با تقدیر ایزدي، غالم شرعی حکومت خود و نسب

ي  هاي ایرانی نقیصه هاي ایرانیان، مانند پادشاهان و شخصیت ها و ارزش دیگر تالش کردند با تحقیر ایرانی و اصالت
هاي ایرانی نیز در دورة غزنویان، بیشتر به  هاي این مقاله، برگزاري جشن بر اساس داده. ایرانی نبودن خود را جبران کنند

 .شد ها آورده می خاطر به دست آوردن اموالی بود که به عنوان هدیۀ این جشن
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  :ها نوشت پی
  
ان چنین توجیهاتی را مشاهده کرد؛ چنانکه تو گرچه کم و بیش در دیگر متون نزدیک به این دوره هم می -1

ایزد تعالی در هر عصر و روزگاري، یکی را از میان «: شود ي خداوند شمرده می پادشاه برگزیدهنامه سیاستدر
خلق برگزیند و او را به هنرهاي پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد 

؛ اما بسامد آن بسیار کم است؛ چنانکه خواجه )5: 1364الملک، نظام(» ...آشوب را بدو بسته گرداند و در فساد و 
آورد؛ در حالی که بیهقی به طور مستقیم و غیرمستقیم آن را به  الملک تنها در مدح آغازین کتابش آن را می نظام

ت که تحت تأثیر تربیت دیوانی وي کند که چنانکه گفته شد متکی بر باورهاي شخصی اوس خواننده القا می
  .شکل گرفته است

  : مانند ابیات زیر -2
  شجاعت تو همی بسترد ز دفترها

  
  صفدر چون تو نبود رستم یا سام

  
بکشت در خردي            پیلی وگرکه رستم

  

  سوارسام  حدیث رستم دستان و نام  
  )61: 1371فرخی،(                     

  یا نوذرمهتر از تو نبود جم 
  )128: همان(                            

  اي تو در بربر هزار پیل کشته
  )130: همان(                           

  
به این صورت گسترده انعکاس یافته؛ چراکه تنها در این کتاب است که به  تاریخ بیهقیاین موضوع تنها در  -3

  .جزئیات هم پرداخته شده است
به کار » ایرانی«؛ اما عموماً شاعران و نویسندگان، آن را به معنی )نامه لغت( است» غیر عرب«به معناي » عجم«-4

  .است به کار رفته» ایرانی«به معناي » عجم«نیز  تاریخ بیهقیدر . اند برده
  

  
  :منابع

  قرآن کریم
: ، چاپ چهارم، مشهدیادنامۀ ابوالفضل بیهقی، »جهان بینی ابوالفضل بیهقی«، )1388( اسالمی ندوشن، محمدعلی
  انتشارات دانشگاه فردوسی

  رهبر، چاپ دوازدهم، نشر مهتاب ، به کوشش خلیل خطیبتاریخ بیهقی،)1387(بیهقی، ابوالفضل
  ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دورة جدیدنامه لغت، )1373(اکبر دهخدا، علی

  انتشارات آگاه:  ، چاپ سوم،تهرانخیال در شعر فارسیصور ،)1366(شفیعی کدکنی، محمدرضا
  انتشارات فردوس: ، چاپ هفتم،تهران1، ج تاریخ ادبیات ایران، )1380(صفا، ذبیح اهللا

  ، تصحیح دبیرسیاقی، چاپ دوم، انتشارات کتابخانه سناییدیوان عنصري بلخی، )1363( عنصري، ابوالقاسم حسن
  کتابفروشی زوار: تصحیح دبیرسیاقی، چاپ چهارم، تهران، فرخی سیستانیدیوان حکیم ، )1371(فرخی سیستانی 
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، چاپ یادنامۀ ابوالفضل بیهقی، »تاریخ بیهقیآداب ورسوم وتشریفات دربار غزنه از خالل «، )1388( فالح رستگار، گیتی

  انتشارات دانشگاه فردوسی: چهارم، مشهد
 معین: اهتمام محمد معین، چاپ دهم، تهرانبه  چهارمقاله،، )1369(نظامی عروضی، احمد بن عمر 
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