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چکیده
ادبیات غنایی دربرگیرندۀ موضوعاتی همچون عشق ،وصف ،مدح ،مرثیه ،شادینامه ،عرفان و  ...است و بهطور کلی هر اثری که در آن به
بازتاب عواطف و احساسات اشخاص پرداخته شده باشد را شامل می شود؛ یعنی تمام احساسات از لطیفترین تا درشتترین آنها با همة
واقعیّاتی که وجوددارد .در هر نوع ادبی میتوان ردپایی از احساسات و عواطف اشخاص را دریافت .تالش نگارندگان در این جستار برآن
است تا مولفههای ادب غنایی را در تاریخ بیهقی به روش تحلیل و توصیف با استفاده از منابع کتابخانهای مورد بررسی قرار دهند و در
پایان بسامد هریک از مولفهها را ارائه نمایند .در تاریخ بیهقی مباحثی مانند شور و شوق ،اعیاد ،مجالس عرو سی و شرابخواری ،شکار
امیران غزنوی و نیز لحظات تأ سّف بار اعدام اشخاص مهم ،مرگ اطرافیان و مراثی را میتوان بهوفور یافت که تخیّل نویسنده در آفرینش
حوادث و قهرمانان آن صحنههایی بدیع از ادب غنایی را رقم زدهاست .خواننده با خواندن داستانی چون بردار کردن حسنک وزیر ،گریه
سرمیدهد و گاه با بیان شیرین سراپای وجودش را اعجاب فرامیگیرد که این خود هنری بزرگ محسوب می شود؛ این احساسات همان
موضوعات ادبیّات غنایی است که در تاریخ بیهقی نمود داشته و بخشهایی از این اثر را در حیطة این نوع ادبی قرار میدهد.
واژگان کلیدی :تاریخ بیهقی ،ادبیات غنایی ،عشق ،اعیاد.

مقدمه
شعر غنایی مبیّن شخ صیّت خاص و یگانة شاعر ،اح سا سات ،حاالت روحی ،شادی و غم ،بیم و امید و در
یک سخن ،آینة شخصیّت حقیقی شاعر است .ادبیّات غنایی کوششی است که شاعر برای ساماندهی و نظم خیاالت
 . 1دانشیار گروه زبان و ادبیات فارس ی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان.
 . 2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارس ی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدانRmojavvezy@yahoo.com //.
 . 3دانشجوی کارشناس ی ارشد زبان و ادبیات فارس ی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان.
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و احساااسااات خود انجاممیدهد تا بتواند با تجارب پیچیدۀ زندگی روبروشااود و آنرا درککند .زبان غنایی زبانی
آهنگین و لطیف اساات .الفاچ چه از لحاچ آوایی و چه معنایی در پیوند با یکدیگر قراردارند و آهنگ آنها در القاء
حس مورد نظر شااااعر نقش بیشاااتری دارد .در این پاوهش با فری بر اینکه تاریخ بیهقی را میتوان در زمرۀ ادب
غنایی قرار داد این پرسش مطرح است که ادبیات غنایی در تاریخ بیهقی حول چه محورهای بازتاب یافته است؟ در
این پاوهش سعی شده که به بررسی تعدادی از مضامین ادب غنایی که در تاریخ بیهقی اشاره شدهاست بپردازیم.
ادب غنایی در اصل اشعاری است که احساسات و عواطف شخصی را مطرح میکند .اینگونه اشعار -که کوتاه بود-
در یونان باسااتان با همراهی برب( د در یونان Luraو در انگلیساای و فرانسااه  )lyreخواندهمیشااد و از اینرو در
زبانهای فرنگی به ا شعار غنایی ،لیریک ) ) Lyricمیگویند .ا شعارعا شقانه و غنایی در شعر فار سی از اوا س( قرن
ساااوم یعنی از روزگار پیدایش شاااعر دری آغازشاااد و قدیمیترین آنها را در ابیات بازمانده از حنظلة بادغیسااای
مییابیم ،لیکن دورۀ کمال ا شعار غنایی در زبان پار سی از قرن چهارم آغاز شد .در.ک :شمی سا .)133 :1383 ،در
مورد منظومههای غنایی همواره با عواطف شخ صی ،تأثرات ،آالم و یا لذّات و م سرّات یک فرد و یک روح سروکار
داریم .در این گونه اشعار ،از وصف آنچه در جهان واقعی و طبیعی اتفّاق افتادهاست سخننمیرود ،بلکه شاعر آنچه
را مطلوب اوست بهچشم ِدل میبیند و به زبان عواطف بیانمیکند .میزان و مالک ِحقیقت در این نوع شعر ،عواطف
روحی شاعر است .غری و غایت شعر غنایی توصیف عواطف و نفسانیات فرد است ،از اینروست که سبک هر شاعر
حاکیاست «از کیفیت توافقی که بین احوال نفسانی او هست .آنکه عاطفهاش غلبهدارد سبک بیانش درآگنده است
از جوش و التهاب و آنکه عقل و منطق در وجودش غالبا ست سبک بیان او معتدل ست و خالی از هیجان» دزرین
کوب.)176 :1381 ،
بیان مسئله و سوالهای تحقیق
مسئلة بنیادی این مقاله بررسی تحلیلی مؤلفههای ادب غنایی در تاریخ بیهقی است .نگارندگان درپی پاسخ به
این پر سش ه ستند که آیا میتوان تاریخ بیهقی را در شمار ادب غنایی بهح ساب آورد؟ در این پاوهش مولفههای
ادب غنایی در این اثر ماندگار اساتخرا و در خاتمه نیز نموداری از بساامد هریک از این مولفهها ارائهشادهاسات و
میتوان اذعان نمود بخشهایی از تاریخ بیهقی منطبق بر ادبیات غنایی میباشد.

پیشینة تحقیق
پاوهش های مختلفی در تاریخ بیهقی ان جام شااادهاسااات ،اغ لب این پاوهش ها به جن به های تاریخی و
زیباییشاااناسااای اثر پرداختهاند؛ اما تاکنون تاریخ بیهقی از منظر کاربرد مولفههای ادبیات غنایی ،مورد ارزیابی و
تحقیق قرارنگرفته با اینحال برخی پاوهشهای انجام شده در این اثر به این شرح است:
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محمودی و با صری ،د ،)1396در مقالهای باعنوان« سوگواران سفیدپوش» به ری شهیابی علل سفیدپو شی در
سوگواریهای تاریخ بیهقی پرداختهاند.
حنیف ،د ،)1383در مقالهای با عنوان «امثال و حکم در تاریخ بیهقی» قصاااههای عامیانه و فرهنگ عامه را در
تاریخنویسی مؤثردانسته و نمونههایی از کاربرد فرهنگ عامیانه در تاریخنویسی را گزارش نمودهاست.
گلیزاده،د )1381در مقالهای با عنوان« جلوههای هنری و بالغی تاریخ بیهقی» به بررسی وجوه زیبایی شناسی
این اثر از نظر کاربرد تصاویر هنری و بالغی پرداخته است.
بحث
ادب غنایی دربرگیرندۀ موضوعاتی همچون وصف ،مدح ،رثا ،فخر ،عشق ،خشم ،ترس ،رشک ،شوق ،اندوه ،مدح،
هجو ،مرثیه ،شااکوائیه ،فراقنامه ،حبساایه ،مفاخره ،سااوگندنامه ،ساااقینامه ،مناجاتنامه ،شااادینامه ،معرا نامه،
مغنینامه ،مناظره ،شهرآ شوب ،تغزل و  ...ا ست .بیهقی از مهمترین نثرنوی سان زبان فار سی ا ست؛ تاریخی که او
نوشتهاست ،ویاگیهای برجستهای دارد؛ نخست آنکه اولین کتابی است که میان تاریخ و ادبیات پیوند برقرارکرده
و از اینجهت ،شیوۀ تاریخنگاری او منح صر بهفردا ست .ادبیات کالم بیهقی با دو عن صر مهم عاطفه و تخیل شکل
گرفتهاسااات .بیهقی همانند یک منتقد اجتماعی وقایع و فجایع را ریشاااه یابی کرده و همانند یک مورخ ثبت
نمودهاساات؛ افزون براینکه با الفاچ شاااعرانه آنها را جاودانه ساااختهاساات .از نظر عاطفی نیز عواطف بساایاری در
کتاب بیهقی م شاهده می شود مثل اندوه ،خ شم و مهربانی .جنبة دیگر عنا صر ادبی در تاریخ بیهقی ،تخیل ا ست.
کالم بیهقی از آنجاییکه گرهخوردگی عاطفه و تخیل اساات ،به شااعر نزدیک شااده و از آنجاکه شاارح واقعیات
زندگی ا ست به تاریخ نزدیک می شود .هنر مهم بیهقی تر سیم عواطف ا ست ،او از کنایه ،تمثیل و گاهی ت شبیه و
دیگر صااورخیال اسااتفاده نمودهاساات .ساابک نگارش ،روش نویسااندگی و هنرمندی بیهقی در اینخصااوص از
ویاگیهای بارز کتاب اوست .توصیف جزئیات مربوط به قهرمانان داستان ،خلقوخوی ،رفتار و کردار و حتی چهره ،
شااکل ظاهری ،اندام ،سااروصااورت و لباس آنان ،جنبههای گوناگون تاریخ او را چنان جذاب جلوه میدهد که گاه
خواننده تاریخی بودن اثر را از یاد میبرد و خود را در دنیای یک رمان ب سیار گیرا و زنده اح ساسمیکند و همواره
ا شتیاق پیدامیکند آنرا با ولع خا ّصی خوانده و به پایان بر ساند .اطنابهای دلچ سب و بجا به اقت ضای موقعیت و
گاه ایجازهای مناسااب زمان در کتاب او ساابب میگردد تا نه تنها ماللانگیز نگردد و یا خللی به معنی وارد نیاورد
بلکه بیان او را نیز بسیار گیراتر و بلیغتر کند .لذتها و شادیهای شاعر و بدبینیهای برخا سته از د ست نیافتن به
آرزوها و رنج حا صل از اندی شة بودن و د ستنیافتن به آزادی و دنیای آرمانی و مطلوب ،از جملة مو ضوعات شعر
غنایی ا ست .در شعرِ فار سی ،و سیعترین افق معنوی و عاطفی ،افقِ شعرهای غنایی ا ست .مو ضوعاتی که در ادب
فارسی حوزۀ شعر غنایی را تشکیلمیدهد ،تقریباً تمام موضوعات رایج است به جز حماسه و شعر تعلیمی و در یک
نگاه اجمالی ،شااعرهای عاشااقانه ،عرفانی ،مذهبی ،هجو ،مدح و وصااف طبیعت همگی مصااادیقی از شااعر غنایی به
شمار میروددرزمجو .)85 :1382 ،در تاریخ بیهقی سه عن صر ا سا سی هنر؛ یعنی عاطفه ،تخیل و اندی شه بهخوبی
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رعایت شده و در کنار هم اثری ماندگار را بهوجود آورده و آنرا در زمرۀ آثار گرانسنگ ادب فار سی قراردادها ست؛ از
این رو اساات که خواندنش ،شااوری مضاااعف به دوسااتداران آن میدهد و برحرص و ولع آنان میافزاید تا بیشااتر
بخوانند و کمتر خسته شوند .درواقع در جذابیت و گیرایی کامال بینظیر است .این اثر از این نظر به جویباری زیبا و
پر درخت و انبوه شابیه اسات که رونده هر چه میرود ،خساتهنمیشاود و باز هم میخواهد برود و بیشاتر ببیند و
افزونتر لذت ببرد .خواندن این اثر سترگ ،حس هرخوانندهای را برمیانگیزد و با خود همراه و همعقیده می سازد و
تا انتهای داستان به همراه خود میکشد .علّت اینهمه کشش والتذاذ ،بیان واقعیتها بدون دخل و تصرف نویسنده
و هنر نویسندگی بیهقی است .او مانند آیینهای تمام خوبیها و زشتیها را یکیک بیان داشته است؛ گاهی خواننده
با خواندن دا ستانی مثل بر دار کردن حسنک وزیر به گریه میافتد و گاهی با بیان شیرین آن ،سرای پای وجودش
سرشار از اعجاب می شود که این ،خود هنری بزرگ محسوبمی شود .این اثر درگذر ایّام همچنان مورد عنایت اهل
ف ضل و هنر قرار گرفته ا ست وآنها را وادا شته درباره این کتاب قلم فر سایی کنند و در عمق زیبایی های فراوان آن
سیرنمایند.
عشق
ع شق ودیعهای الهی ا ست که خداوند در وجود ان سان نهاده و با ذات و فطرت وی عجین شدها ست .ان سان
پیوسته به دنبال معبود و معشوق حقیقی بوده است .ریشة عشق را از «عشقه» دانستهاند ،عشقه نام گیاهی است
که در زبان فارسی به آن «پیچک» میگویند اینگیاه بهدور گیاهان میپیچد و آنها را زرد و خشک میکند ،عشق
نیز با وجود عاشق چنین میکند .همانگونه که شیخ شهاب الدین سهروردی دربارۀ ماهیت عشق میگوید« :محبت
چون بغایت رسااد آنرا عشااق خوانند»دبه نقل از سااجادی .)286 :1372 ،در تاریخ بیهقی همواره به مقولة عشااق
پرداخته شده است« .گاه معشوق یک غالم ترک است؛ بندهای زر خرید که چهرۀ او صورت کالسیک معشوق را در
ادب قدیم فارسی نشان میدهد :چشم چون نرگس ،زلف چون سنبل ،روی مثل ماه و امثال آن ...رنگ مذکر که در
این ا شعار ه ست ا سالمی ا ست و حا صل زندگی در اردوها و رباط ها ».دزرین کوب )152 :1381 ،از شاه مقتدر
غزنوی نیز نقل شدها ستکه « :سلطان متع صب در شریعت محمّدی ،گاه چند روز پیدرپی به صبوحی و ن شاط
مین ش ست و گاه بخاطر غالم بچة ترکی وزیری را به صالبه میک شید و به مدح شعر از زلف ساقی مخ صو صش از
بیتالمال دینارهای زر صله میداد و بازار عشاق میساخت و گاهی به قدوم غالمان زیبا چهره گلافشانی مینمود و
بخاطرشان با شعرای دربارش و نیز برادرش امیریو سف به رقابت و حسادت میپرداخت» د ستوده .)777 :1374 ،با
ورود غالمان ترک به جرگة سپاهیان ،شاهدبازی در ادب فار سی رنگ و بوی دیگری گرفت بهطوریکه عشق مذّکر
بخش انکارنا شدنی ادبیات گردید و کار تا آنجا پیشرفت که لفظ ترک صفتی شد برای مع شوق زیباروی .گزارش
تراژدیک بیهقی داسااتان این غالمان را نشااان میدهد :داسااتان «تاش ماهروی» دبیهقی )511 :1392 ،و داسااتان
عاشق شدن یوسف بر طغرل دهمان )403 :و ایاز و محموددهمان .)414 :اگرچه عشق به غالمان ترک در دوره مورد
بحث دعصاار غزنویان) امری معمول بوده ،اما به دالیلی محبوبیت ایاز در نزد پادشاااه غزنوی که به تعصااب در امور
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دینی معروف بوده ،صرفا به دلیل زیبایی و جمال و ع شق زمینی نمیتوان ست با شددمجوزی )80 :1383 ،شاید هم
صبغة دینی ،غازی بودن سلطان غزنوی و قدرت حاکم باعث شده باشد عشق محمود به ایاز را فراتر از عشقی مذّکر
بدانیم.
ازدواج
من شأ ا شعار عا شقانه به رواب( مرد و زن در دوران مادر ساالری میر شدکه جامعه تحت حکومت زن بودها ست.
ا شعار عا شقانه همان ستایشها و اوراد و اذکاری ا ست که مردان برای زنِ حاکم می سرودهاند .زنان نیمی از مردم
جامعه هر ع صری را ت شکیل میدهند و م ستقیم و یا غیر م ستقیم در امور سیا سی ،اقت صادی ،اجتماعی و فرهنگی
تأثیر میگذارند؛ بهویاه اینکه تولد و پرورش فرزندان برعهدۀ ایشااان اساات .در جوامع قبیلهای ،در امور اقتصااادی
نقش مهمّی ایفا میکنند و بعضاً حتّی در امور سیاسی و فرهنگی فعّال هستند .امّا با این وجود ،در منابع تاریخی از
جمله تاریخ بیهقی ،کمتر به نقش اصاالی آنان پرداخته شااده اساات و مطالبی که در مورد زنان نقل شااده،اغلب به
صورت حاشیهای است؛ چرا که « سلطان» قهرمان اصلی کتب تاریخی و از جمله تاریخ بیهقی است؛ بنابراین اگر از
زنان ،نامی بهمیانآمده ،در ارتباط با سلطان و یا اطرافیان وی بوده است .بیهقی از زنان و کنیزان حرمسرای سلطان
ناممیبرد و به تو صیف آنها میپردازد و در بع ضی موارد به نقش سیا سی و فرهنگی آنان ا شاره میکند او از «مادر
حسااانک وزیر» و «مادر عبداللّه بن زبیر» بهواساااطة صااابر و مقاومتی که در مرگ فرزندان از خود نشااااندادند
ستایشمیکند و هرچندکه به قهرمانی آنها اعتقاد دارد ،لیکن زمامداری را کار زنان نمیداند در.ک :امیر سلیمانی،
 .) 105 :1390گروهی از زنان که بیشااتر از دیگران مورد داد و سااتد قرار میگیرند عروسااان اشاارافزاده هسااتند.
بسامد ازدوا های بهکاررفته در تاریخ بیهقی  20مورد است که بیشتر این ازدوا ها از نمونة پیوندهای سیاسی است
که بین پسااران و دختران غزنویان با درباریان یا خاندانهای محلی صااورتمیگیرد .بهگزارش بیهقی ،هدف از این
وصاالتها تحکیم دولتها و ایجاد رواب( دوسااتانه بین دربار و برخی حکام والیات بزرگ و دوردساات بودهاساات.
نمونهای از تزویج سیاسی ازدوا مسعود با دختر کالیجار است.
و عبدالجبار پسر خواجة بزرگ داحمد عبدالصمد) دررسید با ودیعت و مال ضمان و همه مرادها حاصل کرده .....و پس
مهدها که را ست کردهبودند با زنان محت شمان ن شابور از آن رئیس و ق ضات و فقها و اکابر و عمال دبه شب) پیش مهد دختر
کالیجار بردند ،بر نیم فرساانگ از شااهر بود و خدم و قوم گرگانیان را به عزیزیها در شااهر آوردند و ساارای و کوشااکهای
ح سنکی چون درجات فردوس االعلی بیارا سته بودند و به فرمان امیر ،مهد را آنجا فرودآوردند با ب سیار زنان چون :دایگان و
دادگان دکنیز) و خدمتکاران و زنان و خادمان و کنیزکان و محتشمان نشابور بازگشتند و آن شب نشابور چون روز شدهبود از

شمعها و م شعلها و خادمان حرم سلطانی به در حرم بن ش ستند» دبیهقی .)395 :1392 ،پس از این مرا سم معمولبوده
که همراهان عروس به شاااهر خود بازمیگشاااتند ،درحالیکه هر یک بهفراخور خویش خلعتی گرانمایه میبردند.
جهیز و و سایل عروس هم ب سیار مجلل و آبرومند و گاه بس زیبا و شگفتانگیز و هنری بودها ست .چنانکه دراین
مورد بیهقی میگوید:
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«در جملة جهیز این دختر آورده بودند ،زمین آن تختههای سیمین در هم بافته و ساخته و بر آن سی درخت زرین
مرتب کرده و برگهای درختان پیروزه بود درختان بیساات نرگساادان نهاده و همه سااپر غمهای آن از زر و ساایم ساااخته و
ب سیار انواع جواهر و گرد برگرد آن نرگ سدانهای سیم ،طبق زرّین نهاده همه پر عنبر و شمامههای کافور ،این یک صفت
جهیزیه بود و دیگر چیزها بر این قیاس میبایدکرد» دهمان.)396 :

عیش و خوشگذرانی
عیش در عربی بهمعنای زی ست و زندگی ا ست .در فار سی هم به همین معنی ،یعنی مطلق زندگی بهکاررفته و
هم تحوّل معنی داده و بهمعنای خو شی و خو شگذرانی و ع شرت بهکارمیرود .در تاریخ بیهقی به خو شگذرانیهای
مسااعود فراوان اشاااره شاادهاساات ازجمله شااکار ،عشااق ،شاارابنوشاای .در داسااتان «خیشااخانه هرات» ،بیهقی
خوشگذرانیها و عیّاشیهای روزگار جوانی مسعود غزنوی را رندانه بیان میکند تا مبادا گرفتاری برایش پیشآید و
او را از نوشتن بازدارد .درهمین داستان ،قبلاز پرداختن بهاین عیّاشیها مقدمه را چنین آغاز میکند:
«از بیداری و حزم و احتیاط این پادشاه محتشم  -رضی اهلل عنه – یکی آناستکه بهروزگار جوانی که بههرات میبود
و پنهان از پدر شراب بخورد ،پوشیده از ریحان خادم فرود سرای خلوتها میکرد و مطربان میداشت .مرد و زن که ایشان را

از راههای نبهره نزدیک وی بردندیدبیهقی .)173 :1392 ،اساارار و پنهانکاریهای مسااعود را رندانه باز مینمایاند؛ اما
بهظاهر چنین وانمودمیکند که به راسااتی ازبیداری وحزم و احتیاط مسااعود سااخن بهمیان میآورد .از نمونههای
دیگر خو شگذرانی میتوان به مجالس و مهمانیهایی که برای بزرگان و امیران والیات و حکام قلعههای م ستحکم
در ورود ساالطان ترتیبمیدادند اشااارهکرد البته این مهمانیها غیر از مهمانیهای بوده که مکرر بهمناساابتهای
مختلف در درگاه سلطان ترتیب مییافته و نمونههای آن در ج شنها و اعیاد ر سمی ذکر می شد « :از آنجا ق صد
قلعت غزنین کرد و سرهنگ بوعلی کوتوال میزبان بود .آنجا آمد روز پنج شنبه ،بی ستو سوم رجب و چهار روز آنجا
مقام کرد .یک روز مهمان سرهنگ کوتوال و دیگر روز حشم مهمان امیر بودند»د همان.)240:
شکار
یکی از سرگرمیهایی که در نزد شاهان و شاهزادگان و جنگاوران موجب تجدید قوا و تمدید ن شاط میگ شته،
پرداختن بهشکار بودهاست که کوه و بیابان و نخجیرگاه محل جوالن و تاخت و تاز صیادان خون آشام شده و شیران
و ببران درنده و گوران و غزاالن رمنده و پرندگان خوشالحان هدف نیزه و تیر و کمان و کمند نخجیرگیران شاااده
ودر خاک سیاه تیرهبختی و نگونساری مبتال میغلتیدند .گویا در دربار حکومت شاهان و امیران ایران رسم و آیین
برآن بودهاست که آنگاه که خاطر عالی و خجستة سلطان اعظ ام و ب ازرگ اان درب اار را غب اار محن ات و ان ادوه
مکاااااادّر میساخااات ،بهنخجیااار میپااارداختناااد .مسعود غزنوی نیز همانند دیگر سالطین بیشتر وقتش را به
شکارکردن میپرداختها ست در تاریخ بیهقی شکارکردن سلطان م سعود با ب سامد40بار مطرح شدها ست« .عادت
چنان دا شت که چون شیر پیشآمدی ،خ شتی کوتاه د ستة قوی بهد ست گرفتی و نیزۀ سطبر کوتاه ،تا اگر خ شت
کاری نیامدی ،آن نیزه بگزاردی بزودی و شیر را بجای بداشتی »...دبیهقی.)177 :1392 ،
شراب نوشی
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ادبیات فارسی و عربی ،ادبیات شرابنوشی است و این مسئله در تاریخ ادب فارسی و عربی بهقدری اهمّیتدارد
که جریانی در دو ادب بهوجودمیآورد که جزء انواع ادبی محسااوبمیشااود و ایننوع در ادبیات فارساای که حول
موضاااوعاتی چون سااااقی ،سااااغر ،مینا ،جام ،سااابو ....،میگردد «سااااقی نامه» و در ادب عربی «خمریات»
نامیدهمی شوددر.ک :ف سائی  .)281 :1372،نگاهی کوتاه به آثار شاعران فار سی و عربی ن شانمیدهد که هیچگاه
شعر و شراب ازهم جدا نمیافتند حتی به صراحت بیانمی شود؛ کمتر شاعری پیدا میکنید که از می و م ستی و
ملزوماتش سخن نگفته باشد .پس طبیعی است که بیهقی نیز گوشهچشمی به این موضوع داشته باشد .شراب یکی
از درونمایههای اصلی در تاریخ بیهقی است .بسیاری از ماجراها با شرابخواری شکلمیگیرد بسیاری از توطئهها
هم در مجلس شراب پدیدمیآید .کمتر دولتمرد و سپاهی غزنوی هست که شرابخوار نباشد؛ بسامد 207باری که
بیهقی به شاراب اشااره نموده نشاان دهندۀ اهمیت این موضاوع برای پادشااهان و درباریان غزنوی اسات .یکی از
معیارهای درباری بودن و در خدمت شاه غزنوی بودن ،دوام آوردن در مجلس شراب ا ست .از همه مهمتر که شاه
بهکسی شراب بدهد .شرابدادن در اینجا معنی سیاسی میدهد ،یعنی شاه بسیار به او نزدیک است .از یکسوی به
تاثیر بد شراب خواری در داستان «بوبکر حصیری» و از طرف دیگر به میگساری مکرر مسعود اشاره شده است.
در همة جشاانها و شااادیها و اعیاد ،شااراب ،زینت بخش و جلوه دهندۀ آن مجالس بوده اساات «:امیر به شااراب
بنشست ،و کوتوال ترمذ و سرهنگان در رسیدند و حاجب بزرگ بلکاتگین ایشان را به نیم ترک پیش خویش بنشاند .....امیر
بفرمود تا قتلغ کوتوال را با خلعت و بوالح سن بان صر را که ساخت زر دا شتند بن شاندند و دیگران را بر پای دا شتند و همگان
را کاسة شراب دادند ....بخوردند و خدمت کردند ...و امیر تا نیم شب خورد» دبیهقی.)241:1392،

عرفان
عرفان [و تصوف] در بسیاری از اقوام و ملل و مذاهب مختلف جهان و حتی مکاتب فلسفی شایع و رایج است.
تصوف یا عرفان در نزد مسلمین عبارتست از طریقة مخلوطی از فلسفه و مذهب که به عقیدۀ پیروان آن راه وصول
بحق منح صر به آنا ست و این و صول بهکمال و حق متوقفا ست به سیر و تفکر و م شاهداتی که مودی به وجد و
حال و ذوق میشود و در نتیجه به نحو اسرارآمیزی انسان را بخدا متصل میسازد در.ک :غنی.)3 :1375،
«عشق مثل یک طبیب مسیحادم و حاذق ،عاشق را از جملة علتها شفا میبخشد .بدون شک اگر این عشق جاذبهای
الهی نباشد و فق( از میل و خواست عاشق برآمده باشد نمیتواندخودی وی را که منشا این میل و خواست است از بین ببرد
و بدینگونه تمام علتهای ما را که ناشی از خودی و خودخواهی است نمیتواند ریشهیابی نماید» دزرین کوب.)36 :1381 ،
تاریخ بیهقی را میتوان در زمرۀ آثاری قرارداد که بههرگونه مبحثی ،ازجمله عرفان نیز پرداختهاسااات« .چنین
گفتهاند که از وحی قدیم که ایزد ،عزوجل ،فر ستاد به پیغمبر آن روزگار آن ا ست که مردم را گفت که ذات خویش بدان که
چون ذات خویش بدانستی ،چیزها را دریافتی .و پیغمبر ما – علیه السالم  -گفته است " :من عرف نفسه فقد عرف ربه " و
این لفظی ا ست کوتاه با معانی ب سیار ،که هر کس که خوی شتن را نتواند شناخت دیگر چیزها را چگونه تواند دان ست؟ وی از
شمار بهایم است بلکه نیز از بهایم که ایشان را تمیز نیست و وی را هست .دبیهقی.)154 :1392 ،
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غیر از خداشناسی ،بیهقی به موضوعات دیگری که عمدتاً مورد توجه متصوفه بوده نیز پرداختهاست از آنجمله
میتوان به بیان ترک لذّاتد ص )155 :و ریاضت و طریقت دص )156 :نیز اشاره نمود.
وصف
تو صیف ،رایجترین گونههای ادب غنایی از لحاچ مخاطب ا ست که روی در مردم دارد ،زبانش ساده ا ست و در
ساااختار درونی نیز بیشااتر از عناصاار روایی و توصاایفی بهرهمیبرد و آنرا با جنبههای هنری چون تعبیرات تازه و
تمثیلهای منا سب ،دلنشین و جذاب میکنددر.ک :حاکمی .)45 :1386 ،بیهقی در توصیف وقایع مانند نویسندهای
باریکبین وهنرمند فضای هر داستان را تصویرکردهاست ،چهرهها ،لباسها ،سالحها ،و دیدار اشخاص و همة صحنهها
را پیش چشم ما میآورد و حتی توصیف وضع زندگانی درباری و اجتماعی آن روزگار بهخوبی در این کتاب به تصویر
کشیدهشدهاست .از زیباترین و احساسیترین و غناییترین توصیفات بیهقی ،توصیف صحنة بردار کردن حسنک وزیر
است .بیهقی این واقعه را با شیوۀ همیشگی خود هنرمندانه با دقیقترین جزئیات توصیف کردهاست؛ او رنگ لباس و
همچنین بدن ح سنک و از بین رفتن پاهای خ شک شدهاش را و صف میکند حتی به و صف اح سا سات هواداران
جنگ در میان جمعیت میپردازد ونیز عدم اجرای د ستور سنگ سار از سوی حا ضران و این بخش را این چنین به
اتمام میر ساند که اف سران م سعود مردم را تهدید به مرگ کردند تا آنها قیام نکنند« .و ح سنک را بپای دار آوردند،
نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن قَ ضَاءِ ال سَّوءِ ،دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدهاند .و قرآن خوانان قرآن میخواندند حسنک را فرمودند
که جامه بیرون کش وی دساات اندر زیر کرد و ازاربند اسااتوار کرد و پایچههای ازار را ببساات وجبّه و پیراهن بکشااید و دور
انداخت با د ستار ،و برهنه با ازار بای ستاد و د ستها در هم زده ،تنی چون سیم سفید و رویی چون صد هزار نگار و همه خلق

بدرد بگریستند» دبیهقی.)234 :1392 ،
درچنین مواردی ا ست که بیهقی قدرت خویش را در نقّا شی عواطف و صحنهها با ا ستادی کامل بهکار میگیرد
چنانکه در خلع سالح و عریان نمودن شخصی که دستگیر شده است نیز چنینمیکند ،احساس و عاطفة خواننده
را برمیانگیزاند و او را بههیجان وامیدارد .دیگر توصیف زیبای بیهقی در داستان سیل است که بعد از حسنک وزیر
شاید بتوان گفت بهترین و احساسیترین داستان است .استفاده از واژههای آهنگین فارسی ،هارمونی زیبایی ایجاد
نمودهاست« :میان دو نماز بارانکی خردخرد میبارید چنانکه زمین ترگونه میکرد .و گروهی از گلهداران در میان رودِ غزنین
فرود آمدهبودند و گاوان بدانجا بداشااته ،هر چند گفتند :از آنجا برخیزید که محال بود بر گذرِ ساایل بودن فرمان نمیبردند ،تا
باران قویتر شد» دهمان.)410 :

توصااایفات بیهقی در مورد خلعتهایی که از طرف خلیفه یا امیر به اشاااخاص داده میشاااد نیز در بافت کالم
خوشنشستهاست « :و امیر فرمود تا خلعتی سخت نیکو و فاخر راست کردند تاش را :کمر زر و کاله دو شاخ و استام
زر هزار مثقال .و بی ست غالم و صدهزار درم و شش پیلنر و سه ماده و ده تخت جامة خاص و کوسها و عالمت و
هر چه با آن رود راست کردند هر چه تمامتر »:دهمان.)414 :
مدح
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مدح ،م ضمون ا صلی ق صیده ا ست و بخشهای قابل توجّهی از ا شعار فار سی به مدح پیامبر ،بزرگان دین،
پادشاااهان و اُمرا اختصاااص یافتهاساات« .در مدح باید قهرمان را بیش از آنچه هساات نشاااندهند و به اصااطالح
چهرهایی را اسطوره کنند»د شمیسا .)240 :1383 ،مدح از نخستین موضوعاتی است که شاعران پارسیگوی در آن
طبعآزمایی کردهاند .بسیاری از شاعران از دورۀ صفاری به بعد بهمناسبتهای مختلف ،شعر را در خدمت ستایش از
امیران و پادشاهان و بزرگان قوم قراردادند« .در دورۀ غزنویان به علّت بافت دربارهای ترک ،مخاطبان شعر مدحی و
کیفیّت رواب( شاعر با ممدوح که دیگر یک سر ایرانی نی ستند به اقت ضای حال اندکی تغییر میکند .امرای ترک به
خصااوص غزنویان اگرچه وارث نساابتهای سااامانیاناند ،اما دیگر نه نااد و اصاال و نسااب ایرانی دارند و نه زبان
مادریشان فارسی است ».دزرینکوب .)223 :1380 ،از آنجا که بیهقی خود از دولتمردان حکومت غزنوی محسوب
میشااود ،ناگزیر از مدح و سااتایش سااالطین غزنویاساات .نکتة حایز اهمیت در کالم بیهقی ایناساات که خیلی از
صراط حق و حقیقت عدول نمیکند.
مدح سلطان محمود
بیهقی پس از دیداربا ابوحنیفه و پی بردن به مراتب ف ضل وی ،از او خوا ست که در ق صیدهای از مرگ سلطان
محمود و جلوس محمّد و قدرتیابی مسعود سخن گوید دن.ک :بیهقی )516 :1392 ،او نیز در این قصیده به مدح
سلطان محمود میپردازد:
ز ساااو منااات ه می گ یرد تااا در ب لغااار
چوراساات گشاات جهان بر امیرِ دین محمود
ج هان را چون فر یدون گر فت و قسااا متکرد

کااه شاااااه بر چو فریاادون مو فق اناادرکااار

دهمان)430:
مدح تخت نو
بیهقی در مدح توانا جلوه نموده ،توصااایف گیرای او در بیان تخت نو بیانگر توانایی اوسااات؛ هرچند مدح و
ستایش نیز ابزاریاست در خدمت توصیف و توصیفگری که بیهقی در آن متبحّر است « :تخت همه از زر سرخ بود و
تمثالها و صورتها چون شاخهای نبات از وی برانگیخته و ب سیار جوهر درو ن شانده همه قیمتی و دُّر افزینها برک شیده همه
مکلّل بانواعِ گوهر ،و شادروانکی دیبایِ رومی به رویِ تخت پوشیده ،و چهار بالش از شوشة زربافته و ابریشم آگنده – مصلی
و بالشت -پسِ پشت ،و چهار بالش دو برین دست و دو بر آن دست ،و زنجیرۀ زراندود از آسمانِ-خانة صفه آویخته » دبیهقی،
.)871 :1392

مدح سبکتگین
بیهقی در جایجای تاریخ خویش خ صلت نیک و بینش واالی سبکتگین را ستوده و برای او جایگاهی ویاه و
خاص قائل شدها ست .تمجید بیهقی از شخ صیّت سبکتگین« :ایزد ،عزّذکره ،چون خوا ست که دولت بدین بزرگی پیدا
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شود بر روی زمین ،امیر عادل سبکتگین را از درجة کفر به درجة ایمان ر سانید و وی را م سلمانی عطاداد و پس برک شید تا
از آن اصل درخت مبارک شاخها پیداآمد به بسیار درجه از اصل قویتر» دهمان.)152 :

سوگ
ابوالفضل بیهقی ،ضمن در تاریخ غزنویان ،تصاویری زیبا از رسوم دوران خود را نیز بهنمایش گذاشته ،نویسنده
در خالل تاریخ روزگار خود به نکات ظریف و ح ّسا سی ا شارنمودها ست که با کنکاش در آنها بعد از گذ شت هزار
سال از تألیف بیهقی ،میتوان ردپای رسوم مردم خراسان بزرگ را در آن مشاهده نمود از جمله رسوم که به کرّات
سخن رفته است عزاداری و سوگ استداکبر زاده.)39 :1390 ،
مرگ غالباً در تقابل با زندگی ا ست و این جلوه از ُشکوه آدمی همواره باهم میآید ،گاه از تولد شاخی برومند
سااخن میرود و گاه خزان و مرگ بر زندگی سااایه میافکند؛ اما در تاریخ بیهقی مرگ ،جلوهای ویاه و متمایز دارد.
در این اثر حتی در یک مورد هم از تولد سخن بهمیان نیامدها ست؛ اما خبر از درگذ شت افراد ب سیار ا ست بهطوری
که با حذف مواردی از آن این رمان دلچسااب به صااورت نامفهوم و گسااسااته درمیآید .مباحثی که بیهقی نامبرده،
درگذشتن اشخاص مهم دولتی و اطرافیان وابسته به آنها است که  42بار تکرارشدهاست مانند درگذشت استادش
بونصااارمشااا کاندبیهقی ،)929 :1392 ،وا لدۀ بونصااار مشااا کان ده مان ،)479 :حسااا نک وزیرده مان،)234 :
خوارزمشاهدهمان .)489 :در مورد مرگ بونصر مشکان مینویسد «:بوالعالء آمد ....و نومید برفت و امیر را گفت :زندگانی
خداوند دراز باد :بونصاار برفت و بونصاار دیگر طلب باید کرد .امیر آوازی داد با درد و گفت :چه میگویی؟ گفت این اساات که
بنده گفت ......:امیر گفت دریغ بونصاار و برخاساات و خواجگان به بالین او آمدند و بساایار بگریسااتند و غمخوردند و او را در
محمل پیل نهادند و پنج شااش حمال برداشااتند و به خانه بازبردند .آنروز ماند و آنشااب ،دیگر روز سااپری شااد .رحمه اهلل
علیه -و امیر -رضی اهلل عنه -بوالقاسم کثیر و بوسهل زوزنی را بفرستاد تا بنشینند و حق تعزیت را بگزارند و ایشان بیامدند و
همه روزه بنشستند »........دهمان.)597 :

رثا و مرثیه
مرثیه و رثا از نظر ماهیّت در حیطة ادب غنایی قرارمیگیرد؛ زیرا شاااعر در آن احساااسااات و عواطف خود را
بیانمیکند .مرثیه و رثا در ادب فارسی سابقهای دیرین دارد و در نخستین دوران شعر فارسی ،یعنی دوران رودکی
دیدهمی شود بهطور کلی « مرثیه و رثا ق صیده یا چکامهای ا ست که در سوگ مرده سروده شود ،مردهای که ممکن
ا ست از بزرگان قوم و شهر و دیاری با شد یا از عزیزان و ک سان ،خوی شاوندان شاعر و یا از پی شوایان دین و ائمه
اطهارباشااد»د رزمجو . )99 :1382 ،بهیادماندنیترین نمونة رثا در تاریخ بیهقی در مرگ حساانک وزیر و غم مادر او
ا ست که بیهقی آنرا اینگونه پروردها ست« :مادر ح سنک زنی بود سخت جگرآور ،چنان شنودم که دو سه ماه ازو
این حدیث نهان داشاااتند ،چون بشااانید ،جزعی نکرد ،بلکه بگریسااات بدرد ،چنانکه حاضاااران از دردِ وی خون
گریستند»دبیهقی.)236 :1392 ،
 -4-2اقامة رسم تعزیت
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تعزیه ،در لغت بهمعنى سااوگوار  ،برپا داشااتن یادبود عزیزان ازدسااترفته ،تساالیت ،امرکردن به صاابر ،و
پر سیدن از خوی شان مرده ا ست .تاریخ پیدایش تعزیه بهطور دقیق رو شن نی ست ،برخى با باور به ایرانى بودن این
نمایش آیینى ،شکلگیر آنرا به ایران پیش از اسالم با پیشینة سه هزار سالة سوگ سیاوش پهلوان داستانها
ملى ایران ن سبت داده و این آیین را مایه و زمینه ساز شکلگیر آن دان ستهانددکالته)18:1390 ،و برخى دیگر با
ا ستناد به گزارشهایى پیدایی آنرا بهطورم شخص از ایران بعد از ا سالم و مرتب( با ماجرا کربال و شهادت امام
حساااین دع) و یارانش مىدانند .دهمایونی .)132:1382،در تاریخ بیهقی از  14تعزیت نام برده شاااده و از همه
باعظمتتر مراسامی اسات که در ایران برای خلیفه القادرباهلل برپا شاد و ساه روز سالطان به عزاداری مشاغولبود:
«امیر ماتم دا شتن ب سیجید و دیگر روز که بار داد با د ستار و قبا بود سپید و همه اولیا و ح شم و حاجبان با سپید
آمدند .رسااول را بیاوردند تا مشاااهد حال بود .و بازارها در ببسااتند و مردم واصااناف رعیت فو فو میآمدندند»
دبیهقی.)441 :1392،
اعیاد و جشنها
جشاانها و آیینهای کهن با گذشاات روزگاران و دگرگونیهای ساایاساای و اجتماعی ساادهها و شاااید هزارهها
به دسات فراموشای ساپرده نشاده و در همة شاهرهای ایران و در نزد همة قشارها و گروهها و ساازگار با هر گونه
دگرگونیهای فنی و صاانعتی برگزار میشااوددروح االمینی .)15 :1378 ،پس از ورود اسااالم به ایران نیز عیدهای
ا سالمی به ج شنهای ایرانی افزوده شده و با آداب و شکوه خا صّ ی برگزارمیگردیده ا ست .در تاریخ بیهقی مطالب
مفیدی در این خصوص وجود دارد که میتوان به چگونگی برپایی این جشنها در دربار و میان مردم پیبرد .برخی
از این جشنها ،ملّی و باستانی و برخی مذهبی و دینی است .از جشنهای ملّی که در دربار مسعود باشکوه برگزار
می شده میتوان به جشن مهرگان و سپس سده و نوروز اشاره کرد و از جشنهای مذهبی که در تاریخ بیهقی زیاد
نامبرده شده ،عید فطر و عید ا ضحی دقربان)ا ست .امروزه از ج شنهای ملّی ایرانیان فق( ج شن نوروز برجای مانده
که هر ساله با شکوه خاصّی برگزار میشود و جشنهای مذهبی نیز پای برجا میباشد.
جشنهای دینی و مذهبی
«در همة دینها و مذهبها ،روزهایی را در بزرگدا شت و یادآوری رویدادها ،تولّد و مرگ پی شوایان ،به برگزاری
جشن و شادی یا سوگواری میپردازنددروح االمینی .)15 :1378 ،از جهتی که مذهب سلطانمسعود با خلیفة بغداد
هماهنگی داشت بیشتر جشنهای مذهبی با شکوه و جالل خاصی برگزار میشد از این اعیاد میتوان عید رمضان و
عید قربان را نام برد.
عید رمضان
خاصای از این ماه
ّ
ماه رمضااان همواره یکی از ماههای مورد توجّه مساالمانان بودهاساات؛ بهویاه ایرانیان با آداب
اسااتقبال کرده و سااپس آنرا تودیع مینمودند .در تاریخ بیهقی از عید رمضااان  21بار سااخن رفتهاساات .پیش از
فرار سیدن این عید مرا سم کلوخ انداختن برپا می شده و امیر روزها پیش از این ماه را به شکرانه فر صتی که برای
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شرابخواری و ن شاط باقی بود به شادمانی و بادهگ ساری سپری میکرد و در پایان ماه و عید فطر نیز همین کارها
را تکرارمیشد.
« روز دوشنبه نهم شعبان چند تن را از امیران فرزندان ختنه کردند و دعوتی بزرگ ساختهبودند و کاری باتکلّف کرده و
هفت شاابان روز بازی آوردند و نشاااط ِشااراب بود و امیر بهنشاااطِ این جشاان و کلوخ انداز ،که ماه رمضااان نزدیکبود ،بدین
کوشک و بدین باغها تماشا میکرد و نشاط میبود» دبیهقی.)722 :1392 ،

عید قربان
عید قربان ،سنّت و ارز شی ا ست که ری شه در باور دینی مردم دارد .این عید در تاریخ بیهقی نیز از جایگاهی
ویاه برخورداراست و با بسامد  5بار تکرارگردیدهاست .در این عید پس از نماز و قربانی ،همة درباریان بار مییافتند،
شاعران شعر میخواندند و صله دریافت میکردند.
« روز یکشنبه نهم ذی الحجه و دوم روز از آن عید کردند و امیر ا رضی اهلل عنه ا بدان خضرا آمد که بر زِبر میدان است
و روی بهدشتِ شابهار و بایستاد و نماز عید کردهآمد و رسمِ قربان بهجای آوردهشد و امیر از خضرا بهزیر آمد و در صفة بزرگ
که خوان راسااتکردهبودند ،بنشااساات و اولیا و حشاام و بزرگان را بهخوان فرود آورد و بر خوان شااراب دادند و بازگردانیدند
دبیهقی.)725 :1392،

جشنهای ملّی و باستانی
از دوران کهن ،بسیاری از جشنهای ملّی ایران با بنمایههایی ازاسطوره و افسانههایی دربارۀ پیدایش آن همراه
بودها ست .در تاریخ بیهقی از برخی ج شنهای ملّی و با ستانی نامبرده شده که بی شتر مربوط به مجالس ن شاط و
شااادمانی و به منظور رفع خسااتگی و مالل از امیران غزنوی بودهاساات که جشاانهای ملّی و باسااتانی نیز در زیر
مجموعة آنها قرار دارد از جملة این اعیاد نوروز ،مهرگان و سده میباشد.
جشن مهرگان
در سبب پیدایش جشن مهرگان مطالب فراوانی بیانشدهاست .برخی سبب پیدایش مهرگان را غلبة فریدون بر
ضحّاک میدانند و برخی هم میگویند در این روز فریدون قبل از دفع ضحاک بر تخت ن ش ست و از اینروی مردم
آنرا ج شنمیگیرنددکزازی .)58 :1386 ،پس از نوروز ،مهمترین ج شن ملّی ایرانی مهرگان ا ست که روز شانزدهم
مهرماه ،هنگامی که نام روز و نام ماه برهم میافتد ،برگزارمی شود .ایرانیان با ستان سال را به دو ف صل تاب ستان و
زم ستان بخش میکردند .مهرگان در واقع ج شن شکرگزاری و شادی بردا شت مح صول ا ست .از همة ج شنها
با شکوهتر و مجللتر بوده و در شب برگزارمی شده ا ست .چند روز پس از فرا ر سیدن سده ا شتران سلطان و ل شکر
برای آوردن هیزم به صااحرا میرفتند و چوب گز جمع میکردند و در صااحرایی وساایع روی هم میانباشااتند و
کبوتران نفت اندود آماده میکردند و شااب موعود آتش میافروختند و شااادی میکردند .از گزارش بیهقی در مورد
مهرگان که  15بارتکرار نموده است چنین برمیآیدکه رسوم و آیینهای گذشته ،چون نشاط کردن و سرور و سماع
و تغنّی و شراب نوشیدن ،اهدای هدایا و تهنیت گفتن و عرضه کردن قصاید ستایشآمیز همراه با شادباشهای عید
در چند روز برگزار می شده ا ست البته جهت حفظ شعایر ا سالمی ،هرگاه این عیدها مقارن با ایّام مذهبی ا سالمی
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می شد ،مرا سم به سادگی برگزار میگ شتدر ضی « .)547 :1380 ،آتش در هیزم زدند و غالمان خوان ساالر با بل سکها
درآمدند و مرغان گردانیدن گرفتند و خایه و کوا اۀ قو آنچه الزمة روز مهرگان اسااات ملوک را از ساااوخته و برگان روده
میکردند .و بزرگان دولت ،به مجلس حاضااار آمدند و ندیمان نیز بنشاااساااتند و دسااات بکار کردند و خوردنی علی طریق
االستالت میخوردند » دبیهقی.)725 :1392،

جشن نوروز
از سنتهایی که از ابتدای حاکمیت آریاییها در ایرانزمین تا امروز بهنحو بارزی در فرهنگ ملت ایران پابرجا
و محکم برقرارمانده ،آیین باسااتانی نوروز اساات که پرفروغترین یادگار ملت ما در تمام اعصااار و قرون تاریخی آن
ا ست « .برگزاری ج شن نوروز از روزگاران ب سی دور و دراز تا به امروز ،نمودار ذوق سر شار و قریحه شاداب و روح
نشاط طلب مردم کهنسال این سرزمین است که مانند آنرا در بین دیگر کشورها کمتر میتواندید»دجعفری نااد،
 .)24 :1385در تاریخ بیهقی  12بار به برگزاری این آیین اشااارهشاادهاساات .در این عید کهتران برای امیر مسااعود
هدیههایی میآوردند و امیر هم به شعر شاعران گوشمیداد و شاعران و مطربان را صله میداد« .و روز سه شنبه
چهار روز باقیمانده از جمادیاالولی امیر بهجشاان نوروز نشااساات ،و دادِ این روز بدادند کهتران بهآوردن هدیهها و
امیر هم داد بنگاهداشتِ رسم.دبیهقی.)757 :1389 ،
ابیات و اشعار بیهقی
یکی از خصوصیات بارز و قابل توجه شاهکار ابوالفضل بیهقی ،همراه ساختن تاریخ با اشعار و احساسات شاعرانه
به اقت ضای ف ضای دا ستان بهمنظور تأثیرگذاری بی شتر در مخاطب ،بهو سیله این ا شعار ا ست و همین خ صو صیات
ا ست که نثر بیهقی را به شاهکاری جاویدان تبدیل کرده که خواننده را مسحور میکند .بیهقی پیش از نقل حکایت
و نیز در اثنای آن از این اشعار استفاده میکند .سجّادی در مقالة «تحقیق در اشعار و امثال فارسی تاریخ بیهقی»،
ا شعار موجود در تاریخ بیهقی را  321بیت گزارشکردها ست که بی شتر در موارد پند و اندرز و بیاعتباری جهان و
نیز به گفتة خودش آرایش تاریخ اسااات « .از رودکی 32ب یت ،از لبیبی  5ب یت ،از دقیقی  11ب یت ،از ابولط یب
مصعبی  14بیت ،از ابوالعباس ربنجنی  3بیت ،از معروف بلخی  1بیت ،از مسعود رازی  2بیت ،از ابوحنیفة اسکافی
 243بیت در چهار قصیده و گویندۀ  2بیت نامعلوم است» دسجادی به نقل ازیاحقی.)224 :1388 ،
ابیات در نکوهش دنیا
همانگونه که گفته شااد بیشااتر اشااعاری که در کتاب تاریخ بیهقی دیده میشااود در برگیرندۀ بیثباتی دنیا و
بیاعتباری روزگار و فریبندگی زمانه نقل شده است مانند این ابیات از متنبی:

ذِکرُ الف َت ُی ع ُمرُهُ الثّااانی وَ حاااج َتُ اهُ
ابیات مدحی

ما قَاتهُ وَ فُضُول العَیشِ اَشغالُ
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بیهقی در کتاب ارزندۀ خویش اشااعاری را آورده اساات که در آن به مدح امیران بهخصااوص امیر مسااعود
پرداختهشدهاست ،مانند ابیات بوسهل زوزنی در مدح سلطان مسعود بهخاطر مهارت وی در شکار کردن سروده
شده است .این ابیات از غنای موسیقایی بسیارخوبی برخوردار است:

غ ُن ِی اتَ ع َ نهااا َو حااا کی رایَااک ا لقَ ادَ ُر
اِلّااا ا نث َن َی اتَ َو فی اَ ظفااارِکَ ا لظ َّف َرُ

اَلَ ّسیفُ وَ الرُّمحُ وَ النُ ُشابُ وَ الوَتَرُما
اِن ن َهَضااااتَ لِااا مرِ ع َزُّ م َ طل َبُه
ابیات رثا

بیهقی در مرگ بونصر مشکان ،تحت عنوان «فصل» ابیاتی عربی از ابوالمظفر قاینی دبیر در مرثیت متنبی
با مطلع زیر آوردهاست:

ن
ال رَعاای اهلل ساااِااربَ هااذا ال ازّمااا ِ

اِذ دَهانا فی مثّلِ ذاَک الِلسانِ

نتیجه:
ادب غنایی در ا صل ا شعاری ا ست که شامل عواطف و اح سا سات ا شخاص ا ست .هر چند هدف بیهقی بیان
عواطف و احساسات و نیز اعیاد و اوصاف و جشنها نبوده است اما با مراجعه به کتاب وی میتوان تصویر کاملی از
ادب غنایی را در این اثر برجسته مشاهدهنمود .تاریخ بیهقی از جمله آثاری است که دربرگیرندۀ انوع ادبی میباشد.
کالم بیهقی سر شار از احساس و عواطف ا ست که در جای جای کتاب او آ شکارا ست ،از جمله مشخ صة اصلی آن
عواطف و احساساتی است که در زمرۀ ادبیات غنایی جایمیگیرد و توصیفات دقیق و صحنهآراییهای بدیع ،زیبایی
این اثر را صاادچندان ساااخته اساات .در این مقاله پس از بررساای ادبیات غنایی و با توجه به برشاامردن انواع آن و
بازتابهایی که در تاریخ بیهقی همچون :شادینامه ،عروسی ،عشق ،وصف ،مدح ،عرفان ،مرثیه ،رثا ،اعیاد و جشنها
دا شته ا ست ،میتوان گفت که ادبیات غنایی و بویاه تخیل ،عواطف و آفرینش حوادث و قهرمانان با تو صیفاتی گیرا
در تاریخ بیهقی دارای جایگاهی ویاهاست .بیهقی همواره حوادث تاریخی را با لحنی سرشار از احساسات و عواطف
لطیف بیان کرده ا ست و این اح سا سات باعث به وجود آمدن اثر ارز شمندی چون تاریخ بیهقی شده که نه تنها از
لحاچ تاریخی و ادبیات تعلیمی قابل بررسااایاسااات بلکه میتواند دربرگیرندۀ ادبیات غنایی و انواع آن د همچون
شااادینامه ،وصااف ،مدح ،اعیاد ،عرفان ،رثا ) .......،نیز شااود .نتیجة این پاوهش بیانگر قرار گرفتن بخشهایی از
تاریخ بیهقی در زمرۀ ادب غنایی است.
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در نمودار زیر تعداد ابیات تکرار شده در تاریخ بیهقی و نیز موضوعات مربوط به آنان مورد ارزیابی آماری قرار
گرفته است.
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:نمودار بسامد انواع ادب غنایی
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Encyclopaedia components in beyhaqi History
Abstract
Encyclopaedia includes topics such as Love and the text of the endearing of the Mysticism
and…in general, any kind of writing or work that reflects the emotions and emotions of
indivduais is included, that is, all the emotion from the most subtle to the greatest of them
with every reality that exists, in every literary from you can trace the emotions of people. The
writers efforts in this essay are to examine the components of Gana literature in Beyhaghi
history by analyzing and describing it using library resources and presenting the components
of the movement frequency at the end. since beyhagi on the art of portraying emotions
beyhagi and in tone and its work has always felt a special place. So، doing this research، it
was flet necessary. On beyhagi history، issues such as happiness and enthusiasm for festivals،
recreation and hunting of umjales qaznavi and wedding nobeles and regrettable moments of
death in venice death those persons can be found in abundance. Sometimes the reader by
reading fiction like Hasanak vazir to cry and some times do it with sweet word allof him
)her( to full of wonder These feeling are the themes of the rich literature that has been
presented in the history of Beyhaghi, and it covers parts of this work in the field of this
litwrary genre.

Key words: History of beyhagi, Ghanain literature, Love, Feasts.

