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پردازي ماهر و آگاه بـه رمـوز   نگاري، داستانابوالفضل بیهقی مورخی آشنا به اصول تاریخ

 تـاریخ ، تمامی ایـن خصوصـیات  . جذب خواننده، و انسانی منصف و جویاي حقیقت است
خـوانیم، کوششـی اسـت در    آنچه در این نوشته مـی . وي را به اثري ممتاز بدل کرده است

هایی که او براي گنجاندن حقایق در مکتوبات خـود بـه کـار بسـته     جهت شناساندن شیوه
کند تـا مبـادا بـر    کاري را رها نمیذهن محتاط و زیرك او جانب احتیاط و محافظه. است

کـاري و  در ایـن نوشـته بـه نُـه شـگرد تلفیـق محافظـه       . شـیند ساحت حقیقت غبـاري بن 
گویی وي و همچنـین بـه دالیلـی کـه     گویی بیهقی، نیز یازده دلیل بر اثبات حقیقت حقیقت

 .شودکاري روي آورد، اشاره میاست تا به محافظه  باعث شده
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خیخ آشنا به اصولول ت تارار مومورخرخیی پردازي ماهر و آنگاري، داستانضل بیهققیی
فصف و جویاي حقیقت است تتماامی اایـن خصوص. خواننده، و انسانی من

ا است بدل کرده خـوانیم، کوششآنآنچهچه در این نوششته مـی .به اثري ممتازز
ح حققایق در مکتوبات خـود بشناساندن شیوه بربراياي گنجاندن ا اوو هایی که

محافظهظه وو ججانب احتیایاط ا اوو كرك کندکاري را رها نمیذهن محتاط و زی
در ایـن نوشـته بـه نُـه شـگرد تلفیـق مح. نن شـیند ت حقیقت غبـاري بن 

گویی وي و همچنـین بـگویی بیهقی، نیز یازده دلیل بر اثبات حقیقتت
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 مقدمه
نگاري با مفهوم امـروزي مـا تناسـب چنـدانی     زیست که تاریخاي میبیهقی در زمانه

عصري که تفکر اشعري مبتنی بر جبر و پذیرش قضا و قـدر بـر آن سـلطۀ    . نداشت
اي اسـت بـراي   نگـاري در ایـن دوره و اغلـب دورانهـا عرصـه     تاریخ. کامل داشت

. و تحریف واقعیت به نفع بزرگان و سردمدارانگویی نمایی، مدیحهفروشی، خود فضل
انسانی اسـت بـا    ،دیگر از سوي. و به واقعیت نیز پایبند بیهقی به دنبال حقیقت است

کند؛ اما عقاید مذهبی و تعهدات اخالقی قوي که وي را ملزم به رعایت امانتداري می
وکاسـتی و  چ کـم سادگی، بـی هـی   اي نیست که او بتواند واقعیت را بهزمانۀ وي زمانه

او . شتابداینجاست که زیرکی و رندي وي به کمکش می. بدون هراس بر زبان بیاورد
کنـد کـه   از شگردها و ترفندهاي مختلفی براي رسیدن به مقصود خود اسـتفاده مـی  

چیزي نیست جز بیان واقعیت در عین حفظ حرمت و توجـه بـه جوانـب و شـرایط     
 .سیاسی، اجتماعی و غیره

کـاري در  کار زیـرك و بـاهوش اسـت؛ امـا محافظـه     یک محافظه هقیبیدر واقع 
کـاري و احتیـاط را   او محافظـه . گیردهاي او در خدمت هدفی متعالی قرار مینوشته

گـویی و جسـارت   گیرد کـه سـرانجام بـه حقیقـت    کار می چنان زیرکانه و ماهرانه به
. گیـرد قـرار مـی   گـویی کاري در خدمت حقیقتبه عبارتی دیگر محافظه. انجامد می

گزیند نه براي پنهان کردن حقیقت، بلکـه بـراي پـرده    کاري را برمینویسنده محافظه
 .برداشتن از چهرة آن
شویم که  اي با شخصیتهاي آن آشنا میخوانیم به گونههاي او را میوقتی ما نوشته

شویم و همچنین از ضعف و قوتهاي آنها باخبر می. ایم گویا مدتی با آنها زندگی کرده
ترین شخصیت مملکـت، بـا    ترین ویژگیهاي سلطان مسعود، بزرگحتی به خصوصی

توانیم بیهقی را اما هرگز نمی. بریمبرانگیز نیستند، پی میاینکه گاهی مثبت و تحسین
 .به جانبداري و تعصب بیجا متهم کنیم

ی و تعهدات اخالقی قوي که وي را ملزم به رعایت امانتداري
ی  ی  چ کـمسادگی، بـی هـی   اي نیست که او بتواند واقعیت را بهانه

اینجاست که زیرکی و رندي وي به کمکش.  بر زبان بیاورد
و ترفندهاي مختلفی براي رسیدن به ممققصصوود خود اسـتفاده م
 جز ببییاانن ووااققعیت در عینن ححفظ حرمت و توجـه بـه جوانـب

 .ماعی و غیره
یک ممححافظه هقیی کار ززیـركك و بـاهوش اسـت؛ امـا محافظیی

 کـاري واو محافظـه. گگیرددو در خدمت هدفی متتععااللی  ققرار می
    گـوییگگیرد کـه سســررانجام ببــهه حقیقـت    کارر  ممیی ه و ماهرانه به

قـرار گـویی کاري در خدمت حقیقت عبارتی دیگر محافظه
گزیند نه براي پنهان کردن حقیقت، بلکـهکاري را برمیفظه
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خواننده دست  بیهقی با زیرکی و رندي تمام گاهی حتی تنها با یک واژه، کلیدي به
ایـن رنـدي و زیرکـی الزمـۀ     . گشایددهد که درهاي بسیاري را به روي وي میمی

راحتی  تواند به زیسته است؛ آن هم براي شخصی که نمیاست که او در آن میعصري 
 .از کنار واقعیات عبور کند

در این نوشته سعی شده است ابتدا شگردهایی که بیهقی در راسـتاي رسـیدن بـه    
گـویی او، و در آخـر دالیـل    بنـدد، سـپس اثبـات حقیقـت    کار مـی  همطلوب خود ب

 .کاري بررسی شودآوردن وي به محافظه روي

 گوییکاري و حقیقتشگردهاي تلفیق محافظه.1
 ایجاز. 1.1

گیرد، یک ایجاز معمولی بـا قصـد صـرفاً    کار می ایجازي که بیهقی در نقل عبارت به
کس  کند که هیچقی ناگفته حکایت میادبی نیست؛ گاهی موجز سخن گفتن او از حقای

کردنش را نداشته است؛ ولی او با زیرکـی و هنرمنـدي خـاص     فرصت و جرأت بیان
. کندیی کوتاه بیان میهاها و عبارت خواهد بگوید در قالب کلمهخود، همۀ آنچه را می

ـ  رساند و خواننده درمـی  هاي کوتاه او خواننده را به مفاهیمی بلند می اشاره ه یابـد ک
که او مقصود اصلی خـود را  بیش از این او را مجال سخن گفتن نبوده است، درحالی

در توضیح این مورد شاید گفتۀ خود بیهقی کفایت کند، آنجا کـه  . نیز بیان کرده است
براي نمونه  ).118، ص تاریخبیهقی، (» این لفظی است کوتاه با معانی بسیار«: گویدمی

علی از تگیناباد  ام پیش از اینکه حاجب بزرگبازنموده« :این جمله را در نظر بگیرید
سوي هرات رفت، در باب امیر محمد چه احتیاط کرد بر حکم فرمان عـالی سـلطان   
مسعود که رسیده بود از گماشتن بگتگین حاجب و خیر و شـر ایـن بازداشـته را در    

بیهقی حرف  در اینجا ).79، ص همان(» ...گردن وي کردن و اکنون چون فارغ شدم از
تأملی بر  آمیز و قابلگذرد؛ گویی که هیچ سخن طعنزند و سریع از آن میخود را می

 .کاري بررسی شودوي به محافظه

گوییکاري و حقیقتي تلفیق محافظه

گیرد، یک ایجاز معمولی بـا قکاارر می یهقی ددرر نقلل عبارت به
کندییققی ننااگگففتته حککااییتت ممییگاهی موجز سخن گگففتن او از حققاای

کرددنش را ندااششتهه ااسست؛ ولی او ببا زیرکـی و هنرمنـرأت بیان
یی کوتاهتتهاها وو عبارت خواهد بگگووییدد ددر قالب ککللممههچه را می

رسسااند و خواننده درمـوتاه او خواننده رراا ببهه مفاهیمی ببلند می
که او مقصود اصو را مجال سخن گفتن نبوده است، درحالی

در توضیح این مورد شاید گفتۀ خود بیهقی کفایت کن.  است
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تـاریخ  » دار معنـی «هاي ها و عبارتها، طعنهشود گفت که اشارهمی. زبان نرانده است
. عادي و خالی از این ویژگیها بیـان شـده اسـت    هايها و عبارت بیهقی در میان جمله

او . کاري استاصل مطلب رفتن او دستاویز دیگري براي محافظهمقدمه سر  همین بی
هاي تاریک سلطنت ترین اشتباهات و نقطه آمیز از یکی از بزرگبا یک عبارت کنایه
دارد و آن بازداشت برادرش محمد اسـت کـه سـرانجام بـه مـرگ      مسعود پرده برمی
ن این واقعه مجـازات  شود و مسعود، رندانه کسانی را به عنوان عامالمحمد منتهی می

 .دور آنها را به این کار واداشته بود چندان کند که خود، روزگاري نهمی
 گوي بین شخصیتهاو ثبت گفت. 1.2

هاي او پی  پردازد؛ این ما هستیم که از وراي کلمهبیهقی غالباً به اظهارنظر صریح نمی
ص مختلف ردوبـدل  هایی که بین اشخادر تاریخ بیهقی گفته. بریمهایش میبه ناگفته

تواند خـود  خواننده با خواندن این گفتگوها می. کنندشوند نیز نقش مهمی ایفا میمی
کنـد،  بیهقی زیـرك تنهـا روایـت مـی    . کندوقایع و شخصیتها داوري  دربارةتنهایی  به

. کشـاند روایتی که در پس آن هدایتی نهفته است که مخاطب را به سوي حقیقت مـی 
مـزاج بـودن و   بینی، دمدمیان آلتونتاش، در مجلد پنجم، به دهنبراي نمونه در داست

شویم و ایـن ویژگیهـا را بـیش از هـر چیـز از تـرس و       درایتی مسعود واقف میبی
 .یابیماي که بر کالم و حاالت آلتونتاش سایه افکنده است، درمیآشفتگی

د شخصاً بینی مسعود است؛ بدون آنکه بیهقی خودهندة دهنچند عبارت که نشان
 :به اظهارنظر پرداخته باشد

 .نیکویی گفت] آلتونتاش[= بوالحسن عقیلی حدیث او فرافکند و سلطان از وي 
 .را فرو باید گرفت] آلتونتاش[= امیر را بر آن آورده بودند که وي 

امیـر  ... خطا نرفتـه اسـت  ] آلتونتاش[= که از وي ... بسیار نصیحت کردیم] بونصر[= و ما 
 .گوییدن است که شما میهمچنی: گفت

اند، هریکی چـون وزیـري ایسـتاده و وي    درآمده] مسعود[= این گروهی مردم که گرد او 
 ).98، ص همان(کند شنود و بر آن کار میسخن می

 .دور آنها را به این کار واداشته بود چندان ود، روزگاري نه
گوي بین شخصیتهاوت

پردازد؛ این ما هستیم که از وراي کلمه اظهارنظر صریح نمی
ص مختلهاییی ککهه بین اشخادر تاریخ بیهقی گفته. بریمش می

خواننده با خواندن این گفتگوها می. کنند نقشش مهمی ایفا می
ببییههققیی ززییـركك تتننههــاا ررووایـت..  ککننددوقایع و ششخخصیتتههاا داوري  رة

ر پس آن ههددایتی نهفته استت که مخاطب را به سوي حقیقت
مـزبینی، دمدمیتتان آللتتونتااشش، درر مجلد پپننججمم، به ددهنر داست

شویم و ایـن ویژگیهـا رراا بـیش از هـر چیـزسعود واقف می
.یابیمه بر کالم و حاالالتت آآللتونتاش سسااییهه افکنده ااسست، درمی

بینی مسعود است؛ بدون آنکه بیهقیدهندة دهنرت که نشان
 :پرداخته باشد
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که در نهایت به ضعف حکومت » قصۀ عزیمت امیرمسعود به هندوستان«: مثال دیگر
. اي نداشـت مودن وي کردند، فایدهوي انجامید و اطرافیان هرچه سعی در منصرف ن

توان پـی بـرد؛   کفایتی مسعود می جاي این روایت به استبداد، خودرأیی و بیدر جاي
آنکه بیهقی حتی یک عبارت از زبان خود که بیانگر این امر باشد بر زبـان رانـده    بی

هاي سلطان مسعود در برابـر نصـیحتهاي بزرگـان، خـود     در این واقعه ثبت گفته. باشد
 .بهترین گواه و وسیله است براي نشان دادن آنچه دیگران سعی در پنهان کردنش دارند

و منتظر فرمان باید بود تا آنچه راي واجب کند فرموده ... ایمو صواب این است که ما دیده
 ).897، ص همان(بینم شما نتوانید دید آید که آنچه من می

 ).899، ص همان( باید کردین حدیث کوتاه میبباید آمد و ا. کنممرا صواب این است که می

جز خاموشی روي نیست، که نصـیحت بـه تهمـت بـازگردد،     «بونصر جواب داد که 
 )746ـ747، ص همان(» ناکردنی است

 ها استفادة زیرکانه از کلمه. 1.3
گـاهی حتـی   . کنندهاي بیهقی نقش مهمی بازي میها در دنیاي نوشته حروف و کلمه

سازي را بر عهده دارد و معناي کل جمله در گروِ آن است، تیک واژه نقش سرنوش
طور کل، متفاوت و متضـاد بـا صـورت اصـلی آن      و اگر بیان نشود مفهوم عبارت به

و غیره گاهی مفهوم چندین عبارت پیـاپی  » البته«، »اگر«، »یا«، »اما«یک . شود می
تعبیر یک رؤیا نیست؛ شباهت به شناختی یک متن بی تعبیر زبان«. کندرا دگرگون می

اهمیت ظاهر جزئی و بی اي بهطور که در رؤیا گاه همۀ بار معنایی بر دوش نکتههمان
اي است، در بسیاري از عبارات بیهقی نیز همۀ هاله معنایی عبارت را گاهی و حاشیه

ایـن  «: مثـال  ).709: 1372میالنـی  (» اي سراغ کـرد ظاهر حاشیه اي بهباید گرد واژه
زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبع  مردي امامبوسهل 

 .)222، ص تاریخبیهقی، ( »وي مؤکد شده و ال تبدیل لخلق اهللا
کنـد و سـپس بـا    در چهار واژة نخست، بیهقی از ویژگیهاي مثبت بوسهل یاد می

و منتظر فرمان باید بود تا آنچه راي واج... ایمب این است که ما دیده
).897، ص (همان(بینم شما نتوانید دید  آنچه من می

(همان(باید کردین حدیث کوتاه میبباید آمد و ا.یکنمواب این است که می

جز خاموشی روي نیست، ککهه ننصصـیحت بـه تهمـت«ب داد که 
))746ـ747،، صص (همماانن(» ت

ها زیرکانه از کلمه
 گ.کنندههاايي ببییههققیی نقش مهممی بازي میها در دنیااي نوشته مه

سازي راا ببر ععهده دارد وو معنااي کل جمله در گششتش سرنوش
ططور کل، ممتتفاووت و ممتتضـاد بـا صـورتشود مفهوم عبارتت ببهه

و غیره گاهی مفهوم چندین عب» البته«، »اگر«، »یا«، »اما« 
تعبیر یکشباهت به شناختی یک متن بی تعبیر زبان«. کندی
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اهر تصـور  ظـ  کـه بـه  پـردازد؛ چنـان  یی معنادار به ذکر دو ویژگی منفی وي می»اما«
تر است؛ امـا بـا انـدکی تأمـل     شود در ترازوي قضاوت بیهقی کفۀ خوبیها سنگین می
» ادیـب «و » فاضـل «و » محتشم«و » زادهامام«توان فهمید که هریک از صفات  می

حاصل شرایط اجتماعی و اقتصادي و خانوادگی شخص در جامعـۀ بیهقـی اسـت و    
تحـت تـأثیر فضـا و فرهنـگ طبقـاتی       شد،اي ممتاز متولد میفردي که در خانواده

از » زعـارت «و » شـرارت «جامعه، در ادب و فضل نیز دستی بر آتش داشـت؛ امـا   
شخصی است و زشتی این دو ویژگی بسیار بیشتر از زیبایی آن چهار ویژگی  هايعیب

 .شود اي خاص ادا می که با کشش و تکیه» اما«ویژه با آن  آید؛ بهبه چشم می
 گفتن ن سخناز زبان دیگرا. 1.4

گیـرد؛ ماننـد آوردن شـعر شـاعران و     هاي مختلفی انجام میاین مورد خود به شیوه
 ...چندان درخور توجه، مثل پیرزنان و گفتن شخصیتهاي غیرمحوري و نه سخن

 :نویسد چنین میاین» بردن محمد به قلعۀ مندیش«در قصۀ . آوردن شعر دیگران. 1. 1.4
یکی بود از ندیمان این پادشاه و شعر و ترانه خوش گفتی، ناصري و بغوي که با ما بودند و 
 :شعر. بگریست و پس بدیهه نیکو گفت

 دشمنت هم از پیرهن خویش آمـد  اي شاه چه بود اینکه تو را پیش آمـد؟ 
ــااز محنت ــد    ه ــیش آم ــو ب ــت ت  از ملک پدر بهر تـو منـدیش آمـد    محن

 ) 85، ص همان(

از تلخی سخن بیهقی بکاهد؛ خصوصاً آنکه از زبـان   شود تادر اینجا شعر ابزاري می
 .شوددیگري، آن هم بر بدیهه ادا می
اي از یکـی از شـاعران   اسـت کـه مرثیـه   » حسنک«مثال دیگر در پایان داستان 

 :توان از آن شنیدکند که صداي اعتراض بیهقی را مینیشابور نقل می
ــ  ببرید سرش را کـه سـران را سـر بـود     ــودآرایــش دهــر و مل  ک را افســر ب
 از تخت بـه دار بـر شـدن منکـر بـود       گر قرمطی و جهـود و گـر کـافر بـود    

) 236، ص همان(

ش اي خاص ادا می که با کشش و تکیه»اما«ویژه با آن  ید؛ به
گفتنن سخن دیگرا

گیـرد؛ ماننـد آوردن شـعرهاي مختلفی انجام میود به شیوه
چندان درخخوورر توجه، مثل پیرزنانشخصیتهاي غیرمحوري و نه

چنین  این»ببررددنن محمد به قلعۀ مندیش«« در قصۀ .دن شععرر ددییگگرراانن
و  شعشعر و ترانهي و بغوي که با ما بودندد وو ا این پپادادشاشاهه یکی بود از ندیماان
تفت نیکو گ هیههه  ::شعرعر..ت و پس بد

آمآمـد؟  یپیشش تو راا دشمنت هم از پیرهنه چه بود اینکه
ــات ــد   تته آم یـیشش بـبـ ــوو ــت ت از ملک پدر بهر تـومحن

از تلخی سخن بیهقی بکاهد؛ خصوصاً آن شود تار ابزاري می
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پـس از اعـدام حسـنک،    «. گفتن از زبان شخصیتهاي فرعی و عامـه  سخن. 2. 1.4
بزرگامردا که این پسـرم بـود؛ پادشـاهی    : دارد که بگویدبیهقی مادر حسنک را وامی

، تـاریخ بیهقـی،  (» به او داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان چون محمود این جهان
 ).179ص 

گونه بیهقی موضع خود را در قبال اعدام حسنک از زبان مادري داغدار بیـان  این
نشـیند و گـویی او نیـز روایتگـر و     اي دور از هر اتهامی مـی کند و خود به گوشهمی

 .اي بیش نیستشنونده
استفاده از عبارات کلیدي. 1.5

تواند جوازي باشد براي بیهقی که حقیقت را بیان کند و تا حـدي بـه   عباراتی که می
مرا چاره «مثل . کندجوازي که خود بیهقی براي خویش صادر می ،روشنگري بپردازد

اي از رعایت حرمت، اضطرار و عبارتی که در هاله. »نیست از بازنمودن چنین حالها
یی از این دست در تاریخ هاعبارت. ار گرفته استگویی قرالزام بیهقی نسبت به حقیقت

 .بیهقی کم نیست
 :نویسدمی» مال خواستن امیرمسعود از گرگانیان«در مجلد هشتم در 

و آن همه وزر و وبال به بوالحسن عراقی و دیگران بازگشـت؛ امـا هـم بایسـتی کـه امیـر ـــ        
ت بر من که بر قلم من چنـین  و سخت دشوار اس. عنه ــ در چنین ابواب تثبت فرمودي للها رضی

 ).601ـ602، ص تاریخبیهقی، (ولکن چه چاره است؟ در تاریخ محابا نیست . رودسخن می

 بیان غیرمستقیم انتقادها. 1.6
 :گیردبیان ضعفها و کاستیها در تاریخ بیهقی به چند شیوه صورت می

بـه  ، کمتـر  تـاریخ بیهقـی  در سراسـر  . با لحنی دلسـوزانه و اظهـار تأسـف   . 1. 1.6
خوریم؛ هرگاه هـم کـه ناچـار اسـت بنـابر وجـدان       عیبجویی مستقیم از کسی برمی

نویسی خود عیبی را بازگو نماید، با ظرافتی خاص و ابراز تأسـف بـه آن    تاریخ
 .پردازد می

 .ش نیست
 از عبارات کلیدي

تواند جوازي باشد براي بیهقی که حقیقت را بیان کند و تمی
 مثل.کندجوازي که خود بیهقی براي خووییشش صادر می ،ردازد

اي از رعایت حرمتعبااررتیی که در هاله. »نمودنن چچنیینن حالها
یییی اازز اایینن دستتتتههااععببااررتت. ار گرفته ااستتگوییی قرسبت به حقیقت

 .ست
:نویسد می» مال خوااسستتنن  اامیرمسعود اازز گرگانیان« هشتم در 

عراقی و دیگران بازگشگشـت؛ امـا هـم بایسـتی وبوالالحسحسنن همه وزر و وبال به 
سست بر من که برو سخت دشوار اس. عنه ــ در چنین ابواب تثبت فرمودي له
02خ، ص تاریخبیهقی، (ولکن چه چاره است؟ در تاریخ محابا نیست .رودمی
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گوید که گویی قصد نصیحت و خیرخواهی دارد؛ اما گاهی بیهقی طوري سخن می
شوند، از حقایق تلخی پـرده  بر زبان رانده میاز وراي عباراتی که ظاهراً به این قصد 

و چاکران و بندگان را زبان باید نگاه داشت با خداوندان، که محال «: مثال. گیردبرمی
بیهقـی در اینجـا همگـان را    . )223، ص همـان (» است روباهان را با شیران چخیدن

وراي ایـن   از. داشتن زبان و حفظ حرمت در مقابل خداوندان کند به نگاهسفارش می
که روبـاه  همچنان: کندگونه، یکی از حقیقتهاي تلخ تاریخ را بازگو میجملۀ نصیحت

آید و سرانجام بایـد تسـلیم شـود، چـاکران نیـز بایـد در مقابـل        از پس شیر برنمی
» محـال اسـت روباهـان را بـا شـیران چخیـدن      «در تمثیل . پادشاهان تسلیم گردند

برتري شیر بر روباه به چشم بیایـد، تسـلیم شـدن    برخالف ظاهر امر، بیشتر از آنکه 
کند و این همان هنرمندي رندانـۀ  ناگزیر و ناخواستۀ روباه در برابر شیر نمود پیدا می

 .کندتأکید جمله را بیشتر می» محال است«بیهقی است؛ خصوصاً که 
او چنـان در خـالل ستایشـها و آوردن    . در خالل ذکـر ویژگیهـاي مثبـت   . 2. 1.6

پـردازد کـه شـخص    ي منفی آنهـا مـی  هاو ویژگی هامثبت افراد به ذکر عیب ویژگیهاي
موردنظر، اگر خود شنوندة آن مطلب باشد، بیش از آنکه متوجه عیوب خویش شود، 

شود؛ در جا ختم نمی شود؛ اما موضوع به همینغرق در ویژگیهاي خوشایند خود می
شود و ملیح به رخ او کشیده میادامه اشتباهات فرد موردنظر با حسن بیان و ایجازي 

 :مثال. کندوي را وادار به تسلیمی خاضعانه می
بـود، امـا بـا مردمـان     ] بوسهل[= تر خدمتکاران او این مرد محتشم... و به روزگار گذشته

زیادت از این نگـویم کـه   ... بدساختگی کردي و درشت و ناخوش و صفرایی عظیم داشت
و چون این محتشم را حال و محـل نزدیـک   ... استگذشته است و غایت کار آدمی مرگ 

تر از دیگر خدمتکاران بود، در وي حسد کردند و محضرها ساختند و در  امیرمسعود بزرگ
 ).226، ص همان(اعتقاد وي سخن گفتند 

بردن محمد بـه  «در مجلد پنجم در : مثال. اي موجز و گذراصورت کنایه به. 3. 1.6

آید و سرانجام بایـد تسـلیم شـود، چـاکران نیـز بایـبرنمی
محـال اسـت روباهـان را بـا شـیران«در تمثیل . سلیم گردند

برتري شیر بر روباه به چشم بیایـد، تسهر امر، بیشتر از آنکه 
ککنندد و این همان هنرمواستۀ روباه در برابر شیر نمود پیدا میی

 .کندتتأکید جمله را بیشتر می»» محال استت«خصوصصااً ککهه 
او چنـاان ددر خخـالاللل ستایشـ. خالل ذکـر ویژگیهـااي مثبـت   

کي منفی آنهـا مـی  ییههاو ووییژژگگییببهابت افراد به ذکر عیب پـردازد
ر خود شنوندة آن مططللبب ببااشد، بیش اازز آنککه متوجه عیوب خ

جا ختمشود؛ اامما  مموضوعع  ببه همینگیهاي خوشایند  خخوودد می
ملیح به رخ او کشیدت فرد موردنظر با حسن بیان و ایجازي 

: مثال.کند به تسلیمی خاضعانه می
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ر نامردمی رفت در معنی تفتیش و زشت گفتنـدي  و بسیا«: نویسدمی» قلعت مندیش
حالٍ فرزند محمود بود و سلطان مسعود چون بشنید نیـز   اي و جاي آن نبود، که علی

در ایـن عبـارات، ابتـدا     ).83، ص همان(» .سخت مالمت کرد، ولیکن بازجستی نبود
خوبی  هرود که مسعود در آنچه پیش آمده مقصر نیست، اما عبارت پایانی بتصور می

 ».ولیکن بازجستی نبود«: دارداز واقعیت پرده برمی
انگیـز محمـد   تنها یک مهره بود؛ شخصیتی که در داستان غـم » بگتگین حاجب«

عبـارت پایـانی   . بازي خورد و سرانجام به گناه اطاعـت از مسـعود مجـازات شـد    
ـ  مسعود درظاهر بگتگین را سرزنش می. نمایانگر این واقعیت تلخ است ا در کنـد؛ ام

شـود و کسـی مؤاخـذه    جبران نمی» این نامردمیها«طور جدي  ادامۀ کار و درواقع به
 .گرددنمی

 اشاره به وقایع گذشتگان. 1.7
آوردن به مسائل جهان حـال  در بسیاري از فرهنگها پرداختن به گذشته دور از روي

 تر بوده است و هم تهدید کمتري براي موقعیت نویسـنده بـه شـمار   حاضر هم آسان
زمان در دست بیهقی عنصري است کـه از آن   ).26: 1375والدمن : نک(رفته است  می

کننـدة  بیهقی گزندگی حقیقـت را بـا ماجراهـاي سـرگرم    . کندبه نفع خود استفاده می
: نک(کند و این امر البته از دست کمتر مورخی ساخته بوده است تاریخی، کمرنگ می

آور اب او در ایـن مـورد گـاهی شـگفت    هوشیاري و حسن انتخ ).101: 1350بینش 
تواند از خالل حکایتها از گذشـته پلـی بزنـد کـه     او با گزینش بجاي خود می. است
چندان زیرك بسیاري از آن عبور کند و بـه منظـور بیهقـی     ي زیرك و حتی نههاذهن

پـردازد کـه آنچـه مـوردنظر      هاي گذشته میاو طوري به گزارش رویداد. دست یابد
تواند داستان را به نحوي روایت کند که به نتیجـه  بیهقی می. شودته میاوست، برجس

 ).99: 1375والدمن : نک(دلخواه خود منتهی شود 
بیند که سـاکت امـا بـا    خواننده در پشت هریک از داستانهاي بیهقی، بیهقی را می

عبـا. و سرانجام به گناه اطاعـت از مسـعود مجـازات شـد    
کمسعود درظاهر بگتگین را سرزنش می.  واقعیت تلخ است

شـود و کسـ جبران نمی»این نامردمیها«طور جدي  درواقع به

ه وقایعع گگذذششتگان
آآووررددنن ببهه مسائلز فرهنگها پرداختنن بهه گذشته دور اازز رويي

تر بوده ااست و همم تهددییدد کمتري برايي موقعیت نویسـندسان
زمان در ددسست بیهقی عنصري است))..2266:: 11375والدمن : نک( 

بییههققیی گزندگی ححقییقـت راا ببـا ماجراهـاي سـ. کندستفاده می
کند و این امر البته از دست کمتر مورخی ساخته بودنگ می

خخاب او در ایـن مـورد گـاهیهوشیاري و حسن انتخ).101 
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ویی در گ. گذارداش را با او در میان میي ناگفتههانگرد و حرفنگاهی پرمعنا به او می
بینـیم کـه   شود، خود بیهقی را مـی بدل می و وراي تمام سخنانی که بین شخصیتها رد

 .گشایدگوید ولی دهان نمیسخن می
. البتـه ایـن صـحیح نیسـت    . خود گویا هسـتند  شد که واقعیات خودبهسابق بر این گفته می

اوسـت کـه    .رودگشایند که مورخ به سراغ آنهـا مـی  واقعیات فقط موقعی لب به سخن می
اي اجـازة صـحبت   یک از واقعیات و به چه ترتیب یا در چه زمینه گیرد به کدام تصمیم می

 ).14: 1349کار  هالت(بدهد 

نمونۀ بسیار خـوبی اسـت بـراي    ) 31: 1358بیهقی ( »ها و دریدن آنهاداستان ملطفه«
ید الرشـ  عهـدي محمـد، فرزنـد هـارون    در اینجا بیهقی داستان والیت. آنچه ذکر شد

گزیند که همنام سلطان محمد غزنوي هم هست و از این همنامی بـه  عباسی را برمی
گوید که والیـت را بـه محمـد    الرشید سخن می او از هارون. توان گذشتغفلت نمی

شباهت ایـن واقعـه   . دهند سپارد؛ اما مأمون و مأمونیان این اجازه را به محمد نمی می
در این میان قسمتی از . وي بسیار زیاد استبا سرگذشت سلطان محمد و مسعود غزن

و بدان «: گویدالرشید درخور توجه و تأمل بیشتري است؛ آنجا که می وصیت هارون
تو و همۀ خدمتکاران من اگر غدر کنید و راه بغی پیش گیرید، شوم باشـد و خـداي   

ایـن همـان عـاقبتی    ). 31ــ 32: 1358بیهقی (» عزّوجل نپسندد و پس یکدیگر شوید
تـر از  کند؛ اما مهـم ت که بیهقی مسعود و پسریان را در مورد آن تنبیه و تهدید میاس

 . گیرداي است که بیهقی از این حکایت میهمه نتیجه
در حکایت مأمون، سرانجام مأمون با بخشش و فضل خویش از گناه فضل ربیـع  

ـ گذرد و داستان پایان میمی) وزیرش( ر زبـان  یابد و بیهقی سخن اصلی خویش را ب
 :چینی کرده استة دو حکایت مقدمهآورد؛ همان که براي گفتنش به اندازمی

و غرض از آوردن حکایات آن باشد تا تاریخ بدان آراسته گردد و دیگر تا هرکس که خرد 
پادشاهی وي را برکشد، حیلت سازد تا به تکلیـف و  ... دارد و همتی با آن خرد یار شود و

نمونۀ بسیار خـوبی ا) 31: 1358بیهقی ( »ها و دریدن آنهافه
عهـدي محمـد، فرزنـد هـادر اینجا بیهقی داستان والیت. د

گزیند که همنام سلطان محمد غزنوويي هم هست و از اینمی
گوید که والیـت رااللررشید سخن می او از هارون. ان گگذذشت

ششببااهت.. ددههنندد ا مأمون و مأمونیانن اایینن اجازه را به مححممدد ننممیی
در این میا. ننننووي بسیار زییااد است سلطان محممد و مسعوودد غغززنن

گوالرشید درخور توججهه وو تأمل بیشتريي است؛ آنجا که می ن
دمتکاران من اگرر غغددرر کنید و رراه ببغی پیشش گیرید، شوم باشـ

ایـن همـ). 31ــ 32: 1358بیهقی (» ندد و پس یکدیگر شوید
کند؛ امای مسعود و پسریان را در مورد آن تنبیه و تهدید می
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و فایدة کتب و حکایات و سیر گذشته این است که آن ... کند تدریج جاه خویش را زیادت
 ).39، ص تاریخبیهقی، (کار آید بردارند  تدریج برخوانند و آنچه بباید و به را به

تواند باشد جز مسعود و پسریان، که باید سعی کننـد بـه   چه کسی می» هرکس«این 
ار مسـاعدت  حکایت دسـت پیـدا کننـد، حـال کـه از روزگـ      » مأمونِ«وخوي  خلق
 اند؟ یافته

و ایـن   )54: 1372شهسـا  : نـک ( مورخ باید بین گذشته و حال ارتباط برقرار کند
 .دهددقیقاً همان کاري است که بیهقی در موارد مشابه مثال فوق انجام می

 کننده براي حکایات و وقایعقراردادن عنوانی گمراه. ��1.8
کند کـه در  اي معرفی میاي به گونهگاهی بیهقی هدف خود را از بیان داستان و واقعه

بـراي مثـال در داسـتان    . اي دیگر اسـت حقیقت و در دنیاي ارزشهاي بیهقی به گونه
گونـه  دارد، امـا ایـن  از پنهانکاریهاي نگفتنی مسعود پـرده برمـی  » خیشخانۀ هرات«

 .گویدکند که از زیرکی و حزم مسعود سخن میوانمود می
یکی آن است که به روزگار جوانی که به هرات ... این پادشاهو از بیداري و حزم و احتیاط 

هـا  خورد، پوشیده از ریحان خادم، فـرود سـراي خلـوت   بود و پنهان از پدر شراب میمی
داشت مرد و زن، که ایشان را از راههاي نبهره به نزدیک وي بردنـدي  کرد و مطربان می می

 ).145، ص تاریخبیهقی، (

 و وقایع به قضا و قدر سپردن مسئولیت امور. 1.9
توان منکر اعتقاد بیهقی به اهمیت تقدیر و قضـاي الهـی در جریـان امـور شـد؛      نمی
زیست انکار کرد؛ شود تسلط تفکر اشعري را بر قرنی که در آن میطور که نمی همان

گیرد که در  پیچیدگی برخورد بیهقی با مسألۀ جبر و اختیار از آن رو افزونی می«اما 
بیهقی معلوم نیست کجا توسل به تقدیر الهی و آسمانی مستمسـکی اسـت    متن تاریخ

» زیرکانه براي برگفتن کاستیهاي پادشاهان و کجا تالشی رندانه براي توجیه کاستیها
و قضاي ایزد عزّوجل چنان رود که وي خواهد و گوید «: مثال ).716: 1372میالنی (

دهداري است که بیهقی در موارد مشابه مثال فوق انجام می
کننده براي حکایات و وقایعن عنوانی گمراه

اي معرفی میاي به گونههدف خود را از بیان داستان و واقعه
بـراي مثـال. اي دیگگرر ااسسـت  دنیاي ارزشهاي بیهقی به گونه

دارد، امـاازز  پپننههانکاریهاي نگگففتتننیی مسعود پـرده برمـی  »» هرات
 .گگویددد که از زیرکی و حزم مسعود سخن می

پادشدشاهاهداري و حزم و و احتیاط  ساست که به روزگار جوان.... اینن یکی آن 
ریحاحان خادم، فـرود سـراو پنهان از پدر شراب میمی خوخورد، پوشیده اازز

راراههاي نبهره به نزدیک و مطربان می تشت مردرد و زن، که ایشان را ازز دا
).145، ص تاریخ

و وقایع به قضا و قدرمسئولیت امور



54آینۀ میراث، شمارة / 148

 ).1، ص تاریخبیهقی، (» ...مان وي استو فرماید، نه چنانکه مراد آدمی باشد که به فر
چنینی براي سخن گفتن در باب آنچـه میـان مسـعود و محمـد      اي اینبیان مقدمه

ایـن مقدمـۀ کوتـاه    . توانـد باشـد  اي درخور توجـه نمـی  گذشته است، خالی از نکته
او گناه . بیان کند خواهد بدون واهمهاي است براي بیهقی که بتواند آنچه را می وسیله

اندازد و گویی بعد از این خواننده باید ببیند که تقدیر چه سعود را به گردن تقدیر میم
وقتی فاعل و موجـد وقـایع، تقـدیر باشـد، پـرداختن بـه       . بر سر محمد آورده است

آمیزي نخواهد بود و بیهقی زیرك نیز از ایـن  جزئیات تلخ واقعیتها دیگر امر مخاطره
 .نکته غافل نیست
یخ، مورخان در عین اینکه از بیان علل رویـدادها غافـل نیسـتند،    در بیشتر توار

شـوند و آن را بـه   تقصیر شمردن عامالن گناه یا اشتباه به تقدیر متوسل مـی براي بی
صـورت   تاریخ بیهقیاین اصل در  ).54: 1358پور وزین: نک(اندازند گردن تقدیر می

قدر الهی در ظاهر امر ویر و قضاتقد عاملاستفادة بیهقی از . گیرددیگري به خود می
براي توجیه و تبرئۀ عـامالن گنـاه و در حقیقـت ابـزاري اسـت بـراي افشـاگري و        

 .برداشتن از واقعیات تاریک تاریخ پرده
ان علی قریب را بـه  تواند آنجایی باشد که بیهقی داستمثال دیگر در این مورد می

 :بردپایان می
است که به مکر روزگـار فروگرفتنـد، چـون بومسـلم و     و علی را که فروگرفتند، ظاهر آن 

همگان رفتند و جایی گرد خواهند آمد کـه رازهـا   ... که در کتب پیداست دیگران را، چنان
و چون روزگار او به این سبب خواست به پایان خواهـد آمـد، بـا قضـا     ... شودآشکار می

 ).73، ص ختاریبیهقی، (من قضاء الغالب السوء لله چون برآمدي؟ نعوذ با

کنـد و آشـکارا   گوید؛ ذهن مخاطب را درگیر قضاوت میخواهد میبیهقی هرچه می
اند براي توجیه ظلم و ستمکاري و را دستاویزي کرده» مکر روزگار«دارد که بیان می
کنـد و در ظـاهر بـا    قدر الهی صحبت می و نکردن عدالت، و در ادامه از قضا رعایت

آمیزي نخواهد بود و بیهقی زیرك واقعیتها دیگر امر مخاطره
 .ست
یخ، مورخان در عین اینکه از بیان علل رویـدادها غاف توار

شـوندیر شمردن عامالن گناه یا اشتباه به تقددییرر متوسل مـی 
پور وزین:ننکک((انددااززنندد می تاریخ بیهقاین اصل در  ).54: 135588 

ققددر االلهیویر و ققضضااتقد عامللاستفادةة بیهقی از . گیردود می
و تبرئۀ عـاممالن گنـاه و ددرر ححقیقـت ابـززاري اسـت بـراي

 .. از واقعیات تاریک تتاارریخخ
تتان علیتتوواانند آنجاییی ببااششد که ببییههقی داستر در این مورد ممیی

 
است که به مکر روزگـار فروگرفتنـد، چـ را که فروگرفتند، ظاهر آن 
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 .ها در چند سطر قبل به انکار آنها پرداخته بودشود که تنکسانی همراه می

گویی بیهقیدالیلی بر اثبات حقیقت. 2
ها و یادداشتهایی که فراهم آورده بود و جزء منابع اصلی بیهقی نسبت به نسخه. 1. 2

ها و یادداشتها نگاري بود، بسیار حساسیت داشت و از اینکه این نسخهاو براي تاریخ
از بین رفته، اظهار تأسف و ناراحتی فـراوان کـرده   » غالم حادثۀ شورش طغرل«در 

بنـدي وي نسـبت بـه امـر     است؛ این امر خـود نمایـانگر عمـق امانتـداري و پـاي     
 :گویی در ثبت تاریخ است حقیقت

هاي رضوانی برجاي نیست که این تاریخ بدان چیـزي   دریغا و بسیاربار دریغا که آن روضه
 رسد تا همـه نبشـته آیـد    ایزد عز ذکره که آن به من باز نادر شدي و نومید نیستم از فضل

 .)389، ص همان(

وي نـوزده  . گویی در اختیار داشتحقیقت برايبیهقی منابع و امکانات الزم را . 2.2
به علت رابطه بسیار نزدیک . فن دبیري را فرا گرفت» بونصر مشکان«سال زیر نظر 

فراهم بوده است که بـر کلیـۀ اخبـار     بیهقی با ابونصر مشکان، براي بیهقی این امکان
زمان مسعود اشراف داشته و آنها را در کتاب خود درج کند؛ اخباري که هیچ یک از 

و ایـن اخبـار بـدین    « ).299: 1354فروزانفـر  : نک(اند  دبیران دیگر بر آن مطلع نبوده
س از برانم از آن است که در آن روزگار معتمد بودم و بر چنین احوال کاشباع که می

 ).734، ص تاریخبیهقی، (» ...دبیران واقف نبودي مگر استادم بونصر
شغل او دسترسی به . در دوران امیر عبدالرشید نیز ریاست دیوان رسالت با او بود

ساخت و همچنین آشنایی نزدیک با رجال اسناد و مدارك دولتی را برایش ممکن می
بعـی از اطالعـات الزم را در   ساالران و مشـاهدات روزانـه نیـز من   مملکت و جنگ

 .داداختیارش قرار می
پوشـیدن افـراد و    این نکته که بیهقی در توصیف جزئیات وقـایع، طـرز لبـاس   . 3. 2

بنـدي وي نسـر خـود نمایـانگر عمـق امانتـداري و پـاي     
 : در ثبت تاریخ است

هاي رضوانی برجاي نیست که این تاریخو بسیاربار دریغا که آن روضه
رسد تا همـایزد عز ذکره که آنآن به من بازدي و نومید نیستم از فضل

.)389ص 

گگوویییی در ااخختیاارر  ددااششتحققیققتتبرايمنابع و امکانات الززمم را 
به علت رابطه بس. فن دبییرريي را فرا گرففتت» بونصر مششکان«ر 

ففرراهم بوده است که بـر کصر مشکان، براي بییههققیی اایین امککاانن
 اشراف داشته و آآنهها را در کتاب خود دررجج کند؛ اخباري که

و ایـن اخ«).299: 1354فروزانفـر  : نک(اند  بر آن مطلع نبوده
برانم از آن است که در آن روزگار معتمد بودم و بر چنین اح
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قسـمتهاي  بسـیاري از   شود، طوري عمل کرده کهبدل می و هایی که بین آنها رد گفته
او که الزمـۀ  نگري صورت نمایش درآورد، بر جزیی راحتی به توان بهمی نوشتۀ او را

تـاریخ  در واقع هم ایجاز و هم توصیف جزئیات در . گویی است، داللت داردحقیقت
اي در بیـان وقـایع، ماننـد نویسـنده     او. گیردگویی قرار میدر خدمت حقیقت بیهقی

هـا را  دست، فضاي هر داستان را به تصـویر درآورده اسـت و صـحنه   بادقت و چیره
 ).214: 1372یوسفی : نک(مجسم ساخته است 

هاي دیگـران  به کار انداختن قوة خرد و تعقل جدا از نقل و روایت صرف گفته. 4. 2
 ،دادن نقل با عقل، وجه تمایز بیهقی با بسـیاري از مورخـان اسـت    و درواقع مطابقت

چرا که تنها ویژگی موثق بودن براي راوي کافی نیست؛ زیرا ممکن است وي فـردي  
مطالب غیرممکن و خرافات را باور کند و آنها را بـازگو   لوح باشد وزودباور و ساده

نویسی، خرد و عقل را نیز براي تعیین صحت و سقم نماید؛ بنابراین باید در امر تاریخ
 .روایات به کار انداخت

و هر بنده که خداي عزّوجل او را خردي روشن عطا داد و با آن خرد که دوست به حقیقت 
آن خرد دانش یـار شـود و اخبـار گذشـتگان را بخوانـد و       اوست، احوال عرضه کند و با

 ).123، ص تاریخبیهقی، ( بگردد و کار زمانۀ خویش نگاه کند

آنچه بیهقی نوشته نسبت به بسیاري از کتابهاي تاریخ از لحاظ پرداختن بـه واقعیـت   
ز استفاده ا در سطح بسیار ممتازي قرار دارد و از این است که بیهقی خوانندگان را به

هایش از آزمون داند نوشتهکند؛ چرا که میو وقایع توصیه می خرد در تحلیل جریانها
 .آیدو سنجش خرد خوانندگان سربلند بیرون می

بیهقی درك کرده است که تاریخ روایت صرف حـوادث و جنگهـا و تحـوالت    . 2.5
چیـزي بیشـتر از تـاریخ والدت و وفـات خـود       هاسیاسی نیست؛ انسانها و شخصیت

 :گویدکه میند؛ چنانهست
خوانند که فالن ساالر را به فالن جنگ فرسـتادند و فـالن روز صـلح    در تواریخ چنان می

ه انداختن قوة خرد و تعقل جدا از نقل و روایت صرف گفته
دادن نقل با عقل، وجه تمایز بیهقی با بسـیاري از مورخ ابقت

ویژگی موثق بودن براي راوي کافی نیست؛ زیرا ممکن است
مطالب غیرممکن و خخررااففااتت را باور کند و آن لوح باشد واده

نویسیی،، خرد و عقل را نیز براي تعیین صن بایدد ددرر  ااممرر تاریخ
 .ر انداخت

روشن عطا د داد و با آن خرد که دو نده که خداي ععّزوجل او رارا خخردرديي
وـود و اخبـار گذشـتگان احوال عرضه کند و بابا آنآن خ خررد دانش یـارار ش

نگاه کند ).123، صصتاریخبیهقی، ( و کار زمانۀ خویشش

وشته نسبت به بسیاري از کتابهاي تاریخ از لحاظ پرداختن
ار ممتازي قرار دارد و از این است که بیهقی خوانندگان را
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جاي  کردند و این آن را و یا او این را بزد و بر این بگذشتند، و اما من آنچه واجب است به
 ).451، ص همان(آورم می

 .نویسی استاي علمی در تاریخبیهقی بنیانگذار شیوه
] میـان [اند؛ ولی در پیش از او به زبان فارسی تاریخها نوشته. بیهقی موجد فن تاریخ نیست

کس به قدر بیهقی معنی تـاریخ را درسـت نفهمیـده و بـه      همۀ مورخین قدیم ما شاید هیچ
 .)19: 1381اشراقی ( است نویسی استشعار نداشته شرایط و آداب تاریخ

الي  ا و حضـور محسـوس او در البـه   هاز جریانقرار داشتن بیهقی در بسیاري  .6. 2
سطور کتاب در خواننده ایجاد نوعی اعتماد و اطمینان نسبت بـه نویسـنده و میـزان    

جا حضور نویسنده یا راوي را در کنـار   درواقع خواننده همه. کندگویی او میحقیقت
ـ   داند که بسیاري از آنکند و میخود احساس می ا از ها را خود به چشـم دیـده و ی

اي است کـه خـود او بارهـا و بارهـا آن را      این نکته. افرادي ثقه و آگاه شنیده است
، 177، 60، 30، ص تاریخبیهقی، (» و من که بولفضلم«عبارت کوتاه . است تصریح کرده

عباراتی از این دست خواننـده را  . خوردجاي این اثر به چشم می در جاي ...)، و109
منـد   وار و وي را بـه خوانـدن و پیگیـري مطالـب عالقـه     به واقعی بودن مطالب امید

همان شرط اصلی جذب مخاطب به سوي تاریخ است؛ و گویا » بودن واقعی«. کند می
 .بیهقی خیلی خوب به این نکته آگاهی داشته است

انـد و اغلـب بـه جـاي آن بـه      مورخان کمتر به اظهـارنظر شخصـی پرداختـه   . 7. 2
انــد و بـه نفـع آنهـا از حقــایق روي    وي آوردهخوشـامدگویی فرمانروایـان وقـت ر   

 .اندگردانیده
نگاري ــ آن هم در انتقاد و اعتراض به وضـع موجـود و   اظهارنظر شخصی در تاریخ

 .رفتار بزرگان و پادشاهان ــ نشانۀ جسارت و البته وجدان اخالقی مورخ است
آمیز بودن برتاو جنبۀ ع. ا و حوادث در نظر بیهقی بسیار مهم استهتاریخ، جریان

هها و حضـور محسـوس اوهاز جریاناشتن بیهقی در بسیاري 
 در خواننده ایجاد نوعی اعتماد و اطمینان نسبت بـه نویسـن

جا حضوور نویسنده یا راويدرواقع خواننده همه. کند او می
ههاا رراا خخود به چشـم دیداند که بسیاري از آنکند و میس می

اايي است کـه خـود او بارهـا و این نککتتهه.  آگاه ششننییددهه ااست
0، ص  تاریخبیهقی، (» و من که بولفضلم«عبارتت کوتاه . ست

ععبباراتی از این دست. خخووردجاي این ااثثرر به چشم ممیی ر جاي
وار و وي راا بـه خوانـدنن و پیگیـري مطالـبن مطالب امید

همان ششرطط اصلی ججذذبب  ممخاطب  ببه سوي تاریخ ا» بودن عی
 .خوب به این نکته آگاهی داشته است

پرداختـه شخصـی اظهـارنظر به کمتر جن بـه اغلـب و انـد
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گویی و صداقت او این جنبه را داند و واقعیتتاریخی را بسیار پررنگ می ياهجریان
 .کندتر میپررنگ

گونه کـه هسـت روایـت شـود، اشـتباهات تکـرار       در نظر او اگر تاریخ به همان
کرد، بدون اینکـه  در ضمن اگر بیهقی تنها به روایت صرف اخبار بسنده می. شوند نمی

رنظر در مورد وقایع و تحلیل آنها بپردازد، هرگز کتـاب او بـه ایـن سـطح از     به اظها
که وي به رموز سیاست ملک آشنا  دهدمی نشاناین . رسیدسودمندي و جذابیت نمی

 ).27: 1367یوسفی : نک(بین داشته است بوده و شخصیتی بیدار و نکته
ن، وزرا و بزرگان اغلب مورخان مسلمان کتابهاي خود را به درخواست سالطی .2.8

اند؛ بنابراین از ذکر همه حقـایق و آنچـه موافـق    نوشتهیا به قصد تقدیم به ایشان می
 ).77ـ76: 1378اقبال آشتیانی : نک(اند زدهرضاي آن بزرگان نبوده است، سر باز می

چراکـه اقـدام او در    ،خوشبختانه بیهقی نگران جلب رضایت خاطر کسی نیسـت 
کار بوده خودجوش و در پی عالقه و احساس مسئولیت او این  نوشتن تاریخ، اقدامی

اگر مورخ درصدد جلب رضایت بزرگان عصر خود و جانبـداران  این اصل که . است
آید و نقاط ضعف و قـوت  آنها نباشد، در پی توجیه اشتباهات و خطاهاي آنها برنمی

خـود  . مشهود استخوبی  به تاریخ بیهقیدر  شود،خوبی به نمایش گذاشته می به هاآن
 :کندنیز به این نکته اشاره می

اند پادشاهان گذشته را خدمتکاران ایشان کـه  ام بسیار که پیش از من کردهو تاریخها دیده
 ).129، ص تاریخبیهقی، ( انداند و بدان آرایش آن خواستهاندر آن زیادت و نقصان کرده

گویی  هانه به رعایت حقیقتخصوصیات اخالقی و ذاتی بیهقی، آگاهانه و ناآگا .2.9
. طرف و منصف در امـر قضـاوت اسـت   تعصب، بی او بی. در اثرش کمک کرده است

 : مثال. کند اي دارد و اعتدال را در اکثر موارد رعایت میجویانهروحیۀ حقیقت
عنـه ـــ   للها را حال و محل نزدیک امیرمسعود ـــ رضـی  ] بوسهل[= و چون این محتشم 

و مـن در  ... متکاران بود، حسد کردند و در اعتقاد وي سـخن گفتنـد  تر از دیگر خد بزرگ

).27: 1367 یوسفی :نک(بین داشته است صیتی بیدار و نکته
یین، وزمورخان مسلمان کتابهاي خود را به درخواست سالطی

اند؛ بنابراین از ذکر همه حقـایق و آننوشتهدیم به ایشان می
1378ااقبال آشتیانی : ننکک(اند زدهرگان نبوده است، سر باز می

چراکـه ،نه بیههققیی ننگگرران جلب رضضااییتت خاطر کسی نیسـت
خودجوشش و در پی عالقه و ااحسااس مسئئوللیتت او، اقدامی

اگر مموورخخ درصددد ججللبب رضایت ببززرگان عصر خود وصل که 
آید و نقاط ضعر پی توجیه اشتباهااتت و  خخطاهاي آآننههاا برنمی

مشهودخوبی  بهتتااررییخخ بیهققییدرر   شود، به نمایش گذاشتتهه ممیی
 :کندته اشاره می

اند پادشاهان گذشته را خدمتکاام بسیار که پیش از من کردهخها دیده
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دیدم در اعتقاد این مرد سخن جز به نیکویی نگویم که قریب سیزده ـ چهارده سال او را می
مستی و هوشیاري و به هیچ وقت سخنی نشنودم که از آن دلیلی توانسـتی کـرد بـر بـدي     

 ).27ـ28، ص همان(اعتقاد وي 

ها کامالً روشن و  ویی و رعایت اعتدال از سوي بیهقی در این جملهگانصاف، حقیقت
طور کلـی در   گوید؛ شخصی که بهسخن می» بوسهل«در اینجا بیهقی از . واضح است

هـاي   کند و با جملـه می یاد» محتشم«واژة  از او بااما  ،موردش نظر مساعدي ندارد
که از آن دلیل توانسـتی   چیزي نگفت«، »در اعتقاد وي سخن جز به نیکویی نگویم«

نهایـت منصـف بـودن خـویش را     » در وي حسد کردند«و » کرد بر بدي اعتقاد وي
اش چنـین عـدالت را   چندان موردعالقـه  وقتی بیهقی در مورد شخصیت نه. رساند می

 .کند، پس دلیلی وجود ندارد که در راستگویی وي تردیدي داشته باشیمرعایت می
هـایش نگـران   ادات مذهبی قوي که همواره در نوشـته بیهقی انسانی است با اعتق

در وي  باعث شده کـه این اعتقادات مذهبی . قضاوت آیندگان در مورد خویش است
 .بیان روایتها و وصف دیگران جانب صداقت و انصاف را بگیرد

من این دانم که نبشتم و بر این گواهی دهم در قیامت و آن کسان که آن محضرها سـاختند  
یعصمنا و جمیع المسـلمین  لله وا. محشري و موقفی خواهد بود، پاسخ خود دهند ایشان را

 ).28، ص همان( من الحسد و الهرّه و الخطا و الزلل بمنّه و فضله

2 .10. 

هجـري   409بنا به گفتۀ خود او محمود وراق پیش از بیهقـی، تـاریخی از وقـایع عـالم تـا      
این قضیه به فرزنـدان محمـود وراق   ... سال آغاز کرد پرداخته بود و ابوالفضل کار خود را از این
چون خبر به فرزندان وي رسید، مرا «: گویدکند و میگران آمد و چنانکه خود بیهقی اعتراف می

آواز دادند و گفتند که ما فرزندان وییم، همداستان نباشیم که تو سخن پدر مـا بـیش از ایـن کـه     
 ).389ـ388: 1349محیط طباطبایی ( »دمناچار بایستا... گفتی برداري و فرونهی

انـد  کـم . کنداگر براي امانتداري بیهقی تنها همین یک شاهد موجود باشد، کفایت می

 که از آن دلیچیزي نگفت«، »ي سخن جز به نیکویی نگویم
نهایـت منصـف بـودن» در وي حسد کردند«و » عتقاد وي

اش چنـینچندان موردعالقـه قتی بیهقی در مورد شخصیت نه
د، پس دلیلی وجود ندارد که در راستتگگوویییی وي تردیدي داش

هـاققادات مذذههببیی قوي که همواره در نوشـته سانی ااسستت بباا اعتق
بااععثث شدهاین اعتقاادااتت مذذههبی . گان در مورد خویشش است

 .و وصف دیگگران جانب صددااققتت و انصافف را بگیرد
و آن کسان که آن محض امامتت ن دانم که نبشتم و بر این گگواواهیهی دهم در قیق

خود دهدهنند را خوخواهد بود، پاسخ یعصمنا و جملله وا.محشري و موقفیی
).28، ص (همان(حسد و الهرّه و الخطا و الزلل بمنّه و فضله
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هاي دیگـران را  ترین تأثیر و برداشت از نوشتهچنین در تاریخ که کوچکمردانی این
 .راحتی گذشت توان بهگزارش دهند؛ از این اعتراف صادقانۀ بیهقی نمی

آوري کرده بود همان مسألۀ از بین بردن یادداشتها که خود بیهقی آنها را جمع .11. 2
نشـانۀ   ).381، ص تـاریخ بیهقـی،  (» قصد ناچیز کردنـد  به آنها را«و به گفتۀ خود وي 
نکردن  نویسی او از حیث پرداختن به جزئیات، امانتداري و پرواشهرت وي و تاریخ

کردند اي احساس خطر نمیبود، هرگز عدهه نمیگوناگر این. از بازگویی حقایق است
 .بردند و درنتیجه آنها را از میان نمی

 کاري روي آورد؟چرا بیهقی به محافظه. 3
اي که تمام رفتارها و گفتارها با سیاسـت  نویسی در زمانهآوردن به تاریخروي .1. 3

رت و زیرکی گره خورده و از حساسیت برخوردار است، کاري دشوار و نیازمند جسا
پروایـی و  خوبی به این نکته واقف بود که بی بیهقی به ).23: 1388کاکاوند : نک(است 

نگـاري او  وجه بـه نفـع او و تـاریخ    هیچ عدم توجه به جایگاه افراد زمانۀ خویش به
نیست و او را از هدف خود که رساندن اخبار و اطالعات درست به آیندگان اسـت،  

مایل بود که کتابش در طول حیاتش عرضه و خوانده شـود،  بیهقی چون . داردبازمی
ست روید؛ از این ناخوش آتوانست چیزي را بنویسد که به مذاق غزنویان ناچار نمی
: نـک (نکنـد   رعایـت کاري را بایست با زیرکی خاص خود، جانب محافظهکه او می

 ).117: 1375والدمن 
خواسته بـه دنیـاي   ضاي آنچه میکاري هم خواننده را در فاو با برگزیدن محافظه
 .کنددهد و هم منصب و جان خویش را حفظ میکلمات بکشد، قرار می

شود کمتر به عیبجـویی  شناسی که موجب میبندي او به ارزشهاي اخالقی و حقپاي .2. 3
کـه خریـدة نعمتهایشـان باشـد کسـی و در      لله معاذا«. روي آوردشاهی مستقیم از خاندان 
 ).484ـ485، ص تاریخبیهقی، (» ین خاندان سخن ناهموار بگویدپادشاهی ملوك ا

 .بردند ها را از میان نمی

کاري روي آورد؟ی به محافظه
اي که تمماامم رفتارها و گفتارهانویسی در زمانهوردن به تاریخ

رو از ححساسیت برخوردارر است، کاري دشوار و نیازمند جسا
خوبی بهه اایینن ننککته ووااققفف ببوودد ککه ب ببییههقی به ).23: 1388اکاوند 

وجه ببـه نفـع او و تـاریخ هیچ ه جایگاه افرراد زمانۀ خخوویشش به
را از هدف خود ککه ررسسااننددن اخباار و ااططالععات درست به آیند

مایل ببوود ککه کتابش در طول ححیاتش عرضه و خیهقی چون 
ید؛ ازناخوش آانست چیزي را بنویسد که به مذاق غزنویان 

رعایـت کاري را ست با زیرکی خاص خود، جانب محافظه
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مراتـب  چرا از مافوق و رعایـت سلسـله  وچونتربیت دیوانی او که اطاعت بی .3. 3
هـاي او  البته نباید این تأثیر تربیت دیوانی را در نوشته. است، در این امر مؤثر است

جهت ماندگاري کتابش و رسیدن آن  او آگاهانه از همین الزامات در. ناآگاهانه بدانیم
بـه ایـن تربیـت    . اختیار نبودشدة بیاو یک تربیت. دست آیندگان بهره برده است به

اگـر او دبیـر   . کـرد مـی کاري محتاطانه اشراف داشت و با رعایت آن اصول محافظه
هاي شخصی بود، مسلماً اثـر او از جنبـۀ   اي بدون عقاید، اهداف و انگیزهشدهتربیت

 .شدگویی عاري مییقتحق
توانستند  کردند و میخوانندگان مسلمان قدیم در مطالب کتب، تفکر و تعمق می .4. 3

پس نویسنده ایـن   ).25: 1375والدمن : ـنک(به زوایاي نهانی افکار نویسنده پی ببرند 
او در واقـع بـه ذهـن    . کاري بپـردازد فرصت و امکان را داشت که به تقیه و محافظه

 .نجکاو و زیرك خوانندگانش ایمان داشتدقیق، ک
گاه کالم بیهقی بـه جانبـداري و رعایـت     چنین است که در تمامی ادوار، هیچاین

او زیرکانـه  . شـود احترام از روي ترس و در مقابل به گستاخی و رکاکت متهم نمـی 
گویی را بیامیزد و درواقع بـراي  کاري و حقیقتگزیند که محافظهترفندهایی را برمی

او از ایـن  . گزینـد کاري را برمیگویی است، محافظهرسیدن به هدف خود که حقیقت
 .نظیر استنظیر و بلکه بینویسان کم حیث در میان تاریخ

 منابع
.، مشهد، دانشگاه فردوسییادنامۀ بیهقی، »بینی بیهقیجهان«، 1350اسالمی ندوشن، محمدعلی، ــ 

.ن، سخن، تهراتصویرگر زمان، 1381اشراقی، احسان، 
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 .شد عاري می
کردند ودگان مسلمان قدیم در مطالب کتب، تفکر و تعمق می

پس نو).25: 1375والدمن ــ: ککـنک(انی افکار نویسنده پی ببرند 
او در واقـ. کارريي ببپپـردازد کان را داشت که به تقیه و محافظه

 .و و ززییرركك خخوانندگانش ااییمماانن داشت
گاه ککالالم بیههققی بـهه جااننبـداري است که در تمامی اادوار، هیچ

.شـود ي ترس و ددر مقابل بهه گستتااخخیی و رکاکتت متهم نمـی 
گویی را بیامیزد و دککاارري و حقیققتتگزیند که محااففظظهها برمی

گزینـدککاارريي را برمیگگوویی استت،، ممححافظهدف خود که حقیققتت
 .نظیر استنظیر و بلکه بینویسان کم ن تاریخ
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