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مسعودي*

بازورث )دانشگاه منچستر ٬انگلستان(  /ترجمه احمد سميعي )ـگيالني(
ُ
صور و سبکهاي
از ديرباز پذيرفته شده است که تاريخ مسعودي در جريان رشد و تکامل َ
ادبي زبان فارسي جايگاه مـهمي دارد .بـيهقي و اسـتادش در ديـوان رسـالت ٬ابـونصر
مشکان ٬در زماني به نوشتن دست زدند که نفوذ زباني و ادبي عربي در محيط فرهنگي
ايران روزافزون بود .طي نيمه اول قرن چهارم هـجري ٬آلـبـويه سـرزمينهايي از قـلمرو
تمدن کهن عرب ٬همچون عراق و جزيره ٬را بـه زيـر سـلطه خـود درآورده بـودند؛ بـه
هنگامي که بغداد ٬بهحيث مرکز حيات فکري ٬در اوج بود و هنجارهاي اجتماعي آن در
ديلميان
اسالم آن سوي بينالنهرين نشر و رواج يافته بود .از اين رو٬
بخش بزرگي از جهان
ِ
ِ
نافرهيخته ناـگزير ميبايست از مربّ يان عرب يا فارسيزبان خويش پيروي و از آموزش

زبان عربي ٬هم در دربار خود در ايران غربي هم در بغداد ٬مشتاقانه حمايت کـنند .لذا
براي متنبّ ي ٬يکي از بزرگترين شاعران عربيگو ٬آسان بود که از دربارهاي حمدانيان و
اخشيديان به بغداد و دربار عضدالدوله در فارس برود .حمايت و تشويق حکـمرانـاني

چون عزالدوله بختيار و عضدالدوله و وزيراني چون ابنعبيد و ابنسعدان و صاحب بن
بازورث
*ــترجمه سخنراني ُ

)(C. E. Bosworth

عنوان
است با
ِ
'' ¦``The Poetical Citations in Baihaqâ¦ 's Ta'râ¦ kh-i Mas`u¦ dâ

در بيستمين کنگره شرقشناسي ) ٨-٣اـکتبر  (١٩٧٧در ِا رالنگن )آلمان( ٬که در صفحات  ٥٦-٤١مجموعهاي زير
نظر ولفگانگ ُو ـگت ) (Wolfgang Voigtـ ٬به
همت ) Franz Steiner Verlag GMBHويسبا ِدن  ٬(١٩٨٠منتشر
ِ
شدهـاست.
١٥٨
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َع ّب اد نشر و نفوذ فرهنگ عرب به سرزمينهاي شرقي را تقويت ميکرد.١

خطه خراسان و ماور اءالنهر ٬بيگمان ٬مدتها مرکز حيات علمي و مذهبي اسالمي بود
و عده کثيري از زادگان آن ديار را به جرگه متک ّل مان ٬محدّ ثان و فقيهان بزرگ درآورده بود.
هم در آن هنگام ٬در سالهاي اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري ٬جريانهاي ادبي
فرهنگي برخاسته از بغداد و عراق به مرزهاي شرقي ايرانزمين رسيد و ٬بهخصوص٬
و
ِ
قلمرو سلطنت پرقدرت و پهناور غزنويان را در زمان محمود و جانشينانش فـراـگـرفت.

تعص ب سالطين غزنوي در مذهب سنّ ي و روابط نزديک سياسي آنان با خلفاي عباسي
ّ
در بغداد ٬ ٢بيگمان ٬اين جريان را تقويت ميکرد .يکي از نشانههاي ويژه آن برگرداندن
زبان ديوان به عربي در زمان احمد بن حسن ميمندي بود ٬که به سـال  ٤٠٥بـه وزارت
رسيد و متعاقبًا به شمسـالکفاة ملقب شدُ .ع تبي سلف او ٬ابوالعباس فضل بـن احـمد
ترس ل و صناعت دبيري قليلـالبضاعه )قليل البضاعه في الصناعه يعتني بها في
اسفرايني ٬را در ّ

سالف االيّام و لم
يرضي بنانُه بخدمة القلم( وصف ميکند ٬چنانکه زبان ديـوان رسـالت را بـه
ٰ

مورخ شکوه دارد که در نتيجه »بازار فصاحت به زيان آمد
فارسي ٬زبان محاوره ٬برگرداند .اين ّ

و دادـوـستد در حسن معاني و ظرافت سبک دچار کساد شد چنانکه با کفايت و بيکفايت و عالي و داني
دوشادوش همسفر گشتند«.

ترس ل ديواني را به حال سابق به عربي برگرداند و کاربرد زبان فارسي را
ميمندي زبان ّ

مردم جاهل و بيسواد مخاطب بودند.٣
منحصر به زماني ساخت که
ِ
١ـ(ــدرباره حيات فرهنگي عصر آل بويه Ä
), tr. Khuda Bakhsh (Patna 1937), 104-6, 238 ff.; H. Busse,رنسانس اسالم(
)خليفه و شاه ٬آلبويه در عر اق١٠٥٠-٩٩٤ ٬ـم( die Buyiden in Iraq 994-1050

A. Mez, The Renaissance of Islam
Chalif und Großkönig,

4.ـ-ـ(Edinburgh 1963), 52

٢ـ(ــبراي شرح اين روابط Ä
-1050ـBosworth, The Ghaznavids, Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994

 , 52-4.ـ)غزنويان و قلمرو پادشاهي آنان در افغانستان و مشرق ايران ١٠٥٠-٩٩٤ـم(
الو ْه بي )قاهره  ٬(١٨٦٩/١٢٨٦ج ٬٢ص١٧١-١٧٠؛
٣ـ( ـ التاريخ اليميني تأليف عتبي با شرح شيخ َم نيني به نام ُ
الفتح َ
سيفالدين ُع َق يلي ٬آثار الوزراء  ٬ص١٥٣؛ نصيرالدين منشي کرماني ٬نسائم االسحار ٬ص٤٢-٤١؛ قس
 , 291.ـ )ترکستان تا هجوم مغول( Barthold, Turkestan Down to the Mongol Invasion
البته ميتوان انتظار داشت که عربينويس صاحب سبکي همچون عتبي از اينکه لسان المالئکه ] ـزبان عربي[ در
ديوان غـزنويـان تـنزل رتـبه پـيدا کـند خشمگـين گـردد؛ امّ ا بعيد است که اسفرايني ٬آنچنان که ريشتر برنبورگ
Ä
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نقش خود سلطان محمود در تشويق فر اـگيري زبان عربي ظاهرًا بيشتر به عنوان حامي
خال ق؛ اشعار فارسي که عوفي به او نسبت
و ولينعمت علما بود تا دانشمند يا هنرمندي ّ
داده و کتابي در فقه به نام تفريدـالفروق که حاجي خليفه از او دانسته به احتمال قوي از او
نيستند . ٤در حقيقت ٬معروف است که وي زبان عربي را خوش نميداشت و از آن چيزي
تر او ٬اسماعيل بن سبکتگين ٬که در سال
نميدانست يا اندک ميدانست.
ِ
برادر کوچک ِ
 ٬٣٨٨پس از جدال مختصري بر سر جانشيني در امارت غزنه ٬از ميدان به در شد ٬ظاهرًا
بر هردو زبان عربي و فارسي مس ّلطتر بودّ .٥ام ا پسران محمود مسلمًا در صناعات و علوم

سنّ تي اسالمي آموزش کامل ديده بودند .بيهقي ٬از قول عبدالغفار ٬در شرح لشکرکشي
محمود به بالد غور در سال  ٬٤٠١نقل ميکند که مسعود و محمد ٬فـرزندان مـحمود٬

هنگامي که در
زمين داور ] ـناحيهاي بين سجستان و غور ٬دره وسيعي که رود هيرمند از
ِ
جبال هندوکُش تا بُ ست در آن جاري است [.بر جاي ماندند ٬مـع ّل م خـويش را هـمراه
داشتند که اشعار متنبّ ي و معلّ قه امرؤالقيس را به عبدالغفار نوجوان ميآموخت ٬در حالي

ـکه آن دو سلطانزاده نيز خوش داشتند احاديث و اخبار از جدّ ه بسيار دانشمند عبدالغفار
بشنوند . ٦محمد ٬طي مدت نخستين سلطنت کوتاه خود در سال  ٬٤٢١خوش داشت که
وفائي معشوق به
قو ال قول و غزل بشنود؛ ابياتي عربي با مضمون بي
از استاد عبدالرحمن ّ
ِ

عاشق ٬که محمد شيفته آن بود و همواره خواندن آن را خواستار ميشد ٬متعاقبًا نشانه

وفائي سپهساالر علي قريب و ديگر حاميان پيشين محمد نسبت به
بديُ مني شد براي بي
ِ
وي .٧ابوبکر علي بن حسين قهستاني ٬شاعر ُرخَّ ج يا زمينداور ٬در سالهاي آخر سلطنت
محمود ٬همدم و مورد حمايت محمد بود که از جانب پدر حکومت جوزجان داشت و

محمد طي نخستين سلطنت خويش نيز حامي او بود .باخرزي قصيدهاي عربي از او در
Ã

) (L. Richter Bernburgدر مـقاله خـود بـا عـنوان
)»نويسندگان شعوبي و نثر قديم فارسي«( JAOS , XCIV (1975), 57-8 ٬متذکر شده ٬بدون دارا بودن مهارتي
باالتر از درجه متوسط در زبان عربي بتواند مقام و رتبههاي عالي در ديوان رسالت احراز کند.
محم د[ ناظم ٬در اثـر خـود بـا عـنوان  ] Sult¤ anـ [The Life and Times of
٤ـ(ـ Bosworth, Ibid, 129 ffb Ä؛ ] ّ
) Mah¤ mudحيات و روزگار سلطان محمود(  ٬بيهوده درباره انتساب اين آثار به محمود خوشباور است.
''``Linguistic, Shu`u¦bâ¦ ya and Early Neo-Persian Prose

6) Baihaq¦ â, 111-12, tr. Arends, 181-2.

5) Na¦ ¤ zim, op. cit., 40, n.4.
7) Ibid, 76-7, tr. 142-3.
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مدح محمد نقل ميکند که در آن ٬از جمله الغـرمياني وي را مـيستايد ٬در حـالي کـه
پرواري برادرش مسعود را نکوهش ميکند . ٨مسعود بيگمان بـا زبـان عـربي چـندانـي
آشنايي داشت که بدان بنويسد و چون بدان سخن گويند دريابد ٬چنان که بـيهقي نـقل
ميکند که ٬به هنگام ورود سفير خليفه در سال  ٤٢١با منشور و نامه به نزد او ٬وي تهنيت
خليفه عباسي به زبان عربي را فيالمجلس جواب گفت.٩
سهم واقعي سالطين غزنوي و وزيرانشان هرچه باشد ٬در نثر فـارسي دوره مـتقدم
غزنويـــ آنچنان که از مقامات ابونصر مشکـان و مـجلّ دات شـاـگـردش ٬بـيهقي ٬مـعلوم
ميگرددـــ تأثير آشکار زبان عربي را ميتوان تشخيص داد .ملکالشعراي بهار ٬در جلد
دوم کتابش درباره تطور نثر فارسي ٬ويژگيهاي عمده اين تأثير را شرح داده و ذيل چند
عنوان آنها را برشمرده است .از جـمله ايـن ويـژگيهاست :افـزايش پـيچيدگي نـحوي و
ساخت جمله در مقايسه با نثر دوره ساماني ٬اطناب ٬کاربرد عناصر صرفي عربي چون
مکس ر ٬مصادر و ساختارهاي عربي مفعول مطلق؛ موازنه و حتي گاهـگاهي سجع.١٠
جمع ّ

ويژگيهايي که بهخصوص در اين مقام مورد توجه ماست آنهايي است که بهار ذيـل

عناوين توصيف ٬استشهاد و تمثيل بخشبندي ميکند ٬يعني کاربرد پارههايي استطرادي
يا توصيفي براي بسط روايت و درج ابيات يا قصص براي ذـکر امثال اخالقي و آراستن
ـگزارش خشک و خالي .در سبک قديمتر نثر فارسي ٬کاربرد اين فنون نادر بود ٬سواي
ِ
نقل آيات قرآني و اشعار در آنجا که با حوادث تاريخي ربط مستقيم داشتند .از اين رو٬
آثاري از قبيل ترجمه تفسير طبري به قلم جمعي از دانشمندان ٬ترجمه تاريخ طبري به دست
بلعمي ٬کتاب االنبيا ي ابومنصور موفّ ق ٬حدود العالم  ٬زين االخبار گَ رديزي و تاريخ سيستان تقريبًا
از شواهد شعري و قصص ٬به قصد آرايش سبکي يا آوردن مثال اخالقي ٬عارياند ٬مگر
٨ـ(ــبيهقيُ ٬د مية القـصر و عُ ـصرة العـصر ٬تـصحيح مـحمد راغب الطـبّ اخ )حـلب  :١٩٣٠/١٣٤٩چـاپ مـغلوط(٬
الح لو )قاهره  :١٩٦٨/١٣٨٨چاپ بهتر( ٬ج ٬٢ص .٢١٥-٢١١اندکي پس
ص١٣٦ -١٣٥؛ تصحيح عبدالفتّاح محمد ِ
از جلوس مسعود بر مسند سلطنت ٬قهستاني به بغداد و دربار عباسيان رفت و مآًال به خدمت سـلجوقيان در
خراسان درـآمد و باخرزي در آنجا وي را در سال  ٬٤٣٥زماني که شغل اشراف خراسان داشت ٬مالقات کرد.
9) Bosworth, op. cit., 130.

تطو ر نثر فارسي )تهران  ٬(١٣٣٧ج ٬٢ص ٬٦٢پانوشت .همچنين  Äشرح
١٠ـ(ــبهار ٬محمدتقي ٬سبکشناسي يا تاريخ ّ
نام
مختصر ژ .الزار در اثرش به ِ
 , (Parisـ)زبان قديمترين متون نـثر فـارسي( La langue des plus anciens monuments de la prose persane
1963), 76-8.
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در آنجا )مثًال در تاريخ سيستان ( که اين مندرجات با روايت تاريخي پيوند نزديک داشتهاند.
در صورتي که در تاريخ مسعودي استفاده از اين دستمايهها بارز است ٬هرچند به طرزي
محدود ّام ا نمودار آغاز جرياني که به سرعت گسترش يافت؛ بهار در اظهار نظر خود بايد

محق باشد که اين جريان را مقتبس از سبک عربي قرن چهارم متداول در عراق و دربار
آلبويه در ايران غربي ميداند.١١
روبرتو روبيناچي ٬پيش از اين ٬درباره استشهاد شعري در تاريخ يميني  ٬نخستين منبع
عبدالجبار ُع تبي )وفـات:
تاريخي دوران سلطنت محمود غزنوي ٬اثر ابونصر محمد بن
ّ
ِ
١٢
 ٬(٤٢٦معاصر سالمندتر بيهقي ٬تحقيق ارزشمندي کرده است  .عتبي ٬در تاريخ خود
درباره به قدرت رسيدن خاندان سبکتگين در خـراسـان و افـغانستان ٬بـهويژه کـارهاي
محمود ٬با کـاربرد عـبارات مسـجع و فـنون بـالغي بسـيار ٬در تـاريخنگاري سـبک نـو
درخشاني آغاز کرد که ٬هرچند مطبوع طبع مـعاصران او بـود ٬نـقل اخـبار بـه مـحققان
امروزي را دشوار ميسازد .عتبي ٬به خالف بيهقي ٬اثر خود را به زبان عـربي نـوشت.
سبک پرطمطراق عربي در منشآت دبيران بزرگ دربار آلبويه
چند دهه پيش از او ٬اين
ِ
چون ابنالعميد ٬صاحب بن عبّ اد ٬عبدالعزيز بن يوسف ٬ابواسحق ابراهـيم الصـابي ٬و

الر اضي سابقه داشت .عتبي به صراحت ميگويد که ٬در سـبک نگـارش تـاريخ
شريف ّ
يميني  ٬از تاجي )دقيقتر بگوييم :کتاب التاجي في اخبار الدولة الديلميه ( ٬اثر ابواسحق ابراهيم
الصابي مداح عضدالدوله ٬سرمشق گرفته ٬ ١٣هرچند اـکنون که ما دستـکم پارهاي از کتاب

التاجي را در دست داريم )پيشتر ميپنداشتند که آن بـه تـمامي مـفقود است( ٬بـه نـظر
نميآيد که اصل اين کتاب به سبک متکلفانه نوشته شده باشد.١٤
روبيناچي يادآور ميشود که استشهادهاي عتبي دو قسم است .قسم اول آنها که در
١١ـ(ــبهار ٬همان ٬ج ٬٢ص.٧٠-٦٩
'' ¦12) ``Le citazioni poetiche nell' al-Ta'ri¦ h al-Yam¦ ini¦ di Abu¦ Nas¤ r al-ctbâ
§
يميني ابونصر ُع تبي«(
ِ
») , A. Francesco Gabrieli, studi orientalistici offerti nelشواهد شعري در تاريخ
sessantesimo compleano... (Rome 1964), 263-78.

١٣ـ( ـ ُع تبيـ منيني ٬ج ٬١ص.٤٨-٤٧
١٤ـ(ــمثًال بنا بر قول مادلونگ ) (W. Madelungدر
``Abu
¦ Ish
¤ ¦ a q al-S¤¦ a bâ¦ on Alids of T
 ,ـ)»ابواسحاقـ صابيـ دربارهـ علويان طبرستانـوـ گيالن«( ''¤ abarista¦ n and Gâ¦ la¦n
JNES , XXVI (1967), 23,

با همه احترام به مراجع متقدمتر تا روبيناچي ) M.S. Khan, ( Rubinacciـ.
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١٦٣

وهله ّاو ل جنبه ادبيــهنري دارند و نويسنده درصدد است که حوادث تاريخي را با نقل
مصو ر سازد؛ اين اشعار معموًال ٬بدون ذـکر نام گوينده ٬با عبارتي چـون
اشعار مناسب
ّ

ـکَ ما َ
َحس َن مَن قال ...نقل شده است .١٥مثًال فرار اسماعيل المنتصر ٬آخرين امير
ـقيل ٬ ...يا لَقَد ا َ

ساماني ٬از اسارت در اوزکِنْ د در لباس زنانه عتبي را بر آن داشت که دو بيت از ک َُم يت٬

شاعر شيعي متقدّ م ٬نقل کند که در آن شاعر به فرار خود در لباس زنانه از عراق بـراي
خالصي از خشم هشام ٬خليفه اموي ٬اشاره ميکند .١٦اشعار ديگر از اين قسم چند بيتي
هستند که َمث َِل ساير شدهاند . ١٧قسم دوم اشعاري هستند که روبيناچي براي آنها ارزش
»سند تاريخي« قايل است .گويندگان ايـن اشـعار عـمدتًا شـاعران مـعاصر عـتبي يـعني
ـگويندگان دوران اواخر امارت سامانيان و اوايل سلطنت غزنوياناند و به مناسبت حوادث
تاريخي يا مناسبتهاي خاص سروده شدهاند؛ بسياري از شاعراني که روبيناچي برشمرده
طبعًا ذـکرشان در قسم چهارم يتيمة الدهر ثعالبي ٬منتخبات اشـعار شـاعران هـمعصر يـا
نزديک به مؤلف ٬آمده است ٬يعني در فصل متعلق به شاعران خراسان و ماوراءالنهر.
چنانکه خواهيم ديد ٬شمار شاعراني که عتبي از آنان شاهد آورده نسبت به بيهقي
بيشتر است .در اثر عتبي ٬به خـالف تـاريخ مسـعودي  ٬از شـاعران پـيش از اسـالم يـعني
ضر مين و شاعران عصر اموي فراوان نقل شده است .درباره استشهاد از شاعران عصر
مُخَ َ
ابوتم ام نسبت به مـعدود
عباسي ٬نکته درخور ذـکر اين است ٬که شمار ابيات منقول از
ّ

ابياتي که از متنبّ ي نقل شده بسي بيشتر است؛ روبيناچي نـتيجه مـيگيرد کـه ٬در زمـان
عتبي ٬متنبّ ي ٬برخالف آنچه ظاهرًا در زمـان بـيهقي سـراغ داريـم ٬هـنوز در شـهرت و

محبوبيت بر
ابوتم ام پيشي نگرفته بود ) Äپايين(. ١٨ابياتي که از معاصران عتبي نقل شـده
ّ

متعدد و جالب است .از جمله آنها ابياتي است از شاعراني چون ابوالقاسم المصطفي٬

ابوعامر النّ جدي ٬ابوسعيد المخزومي ٬ابونصر ال ّز واهي ٬ابوالفرج بن ميسره ٬ابوالحسن
الر َض ي الهمداني ١٩که در جاي ديگر ذـکر آنان رفته
المؤمَّ لي الکاتب و ابوالحسين العلوي ّ
است .ابياتي نيز ظاهرًا از خود عتبي نقل شده ٬امّ ا با عبارتي چون َ
َهـل ال َعـصر ٬
قال بَ ْع ُ
ضا ِ
١٥ـ(ــهويت بيشتر شاعران را منيني در شرح مبسوط خود تبيين کرده و بقيه آنان را )سواي تني چند کـه تـعيين
هويتشان ميسر نيست( خود روبيناچي شناسانده است.
١٦ـ(ــعتبيــمنيني ٬ج ٬١ص ٬٣٢٠قس  , 269ـ) ترکستان(  Barthold, Turkestanـ.
19) Ibid, 271-5.

18) Ibid, 271.

17) Rubinacci, op. cit., 266-8.
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ازـجمله قصيدهاي تمام در  ٤٧بيت.٢٠
اـکنون ميپردازيم به تحليل استشهادهاي شعري بيهقي .با شمارش فقرات اشـعار٬
خواه پارهاي خواه تکبيتي از آنها ٬در تاريخ مسعودي ديده ميشود که شمار شواهد شعري
عربي از فارسي به مراتب بيشتر است :يعني  ٥٢فقره عربي در مقابل  ٢٩فقره فارسيّ .اما

ابيات تفوق با فارسي است يعني  ٣٢١بيت فارسي در مقابل  ١٤٧بيت عربي.
شمار
در
ْ
ِ

اين به سادگي ميرساند که بيهقي بدان گرايش دارد که ٬در مواقع مناسب ٬ضمن روايت
تاريخ ٬از اشعار فراواني که هر اديب و کاتبي چون او براي چنين فرصتهايي از برداشت٬
يک دو بيت شعر عربي نقل کند .بسياري از اين ابيات تقريبًا َمثَل ساير شـدهانـد و ٬در
برخي موارد ٬نام گوينده با گذشت ايام فراموش شده است .مثًال بيتي نقل شـده است
درباره عصاي
موسي )چاپ غني و فياض ٬ص٢٦؛ چاپ سـعيد نـفيسي ٬ص ٢١(٢٦بـه مـناسبت
ٰ
برخورداري پيروزمندانه ابوسهل زوزنيـــ که در دوران محمود مدتي مغضوب و زنداني
بود و در ايام سلطنت مسعود ٬در رجب  ٬٤٢١به وزارت و متعاقبًا به رياست ديوان عرض
رسيدـــ از مهر و نوازش مسعود .نيز بيت ديگر درباره اهميت زبان نگهـداشتن )چاپ غني و

فياض ٬ص٦٤؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص (٦٥که به مناسبت سقوط حسنک ) Äپايين( نقل شـده
بعضًا به اين دليل که وي در گذشته از مسعود بيادبانه سخن گفته بود؛ اين هر دو بيت در
خاصـالخاص ثعالبي ٬به عنوان مَثَل سايري کـه گـوينده آن نـامعلوم است ٬آمـده است.٢٢
ّ
همچنين ٬در خطبه تاريخ مسعودي  ٬يعني آن بـخش از مـجلدات کـه بـه سـلطنت مسـعود

اختصاص يافته ٬دو بيت از »مردي فرزانه« نقل شده است با اين مضمون که آدمي کوه را
در چشم خود نميبيند و کاه را در چشم ديگران ميبيند و غوغا به راه مياندازد )چاپ
20) Ibid, 275-8.

شاعر سره )فياضــغني ٬ص٤٠٨؛ ترجمه  Arendsـ ٬ص ٬(٥٠٥که بيهقي بارها شعر او را نقل کرده ٬خود بيهقي
چهبسا
ِ
باشد.
٢١ـ(ــاز اين پس ٬نشاني شواهد شعري در تاريخ مسعودي هم از چاپ غني داده خواهد شد و هم از چاپ نفيسي
)تهران  .(١٣٣٢ -١٣١٩ليکن نشاني ار جاعات تاريخي عادي همچنان فقط از چاپ غني داده خواهد شد .درباره
تفاوتهاي چاپهاي گوناـگون تاريخ بيهقي  Lazard, Ibid, 76-7. Äـ.
٢٢ـ(ــهــــرچـــند غــني و فــياض خــاطرنشان مــيسازند کــه بــيت دوم ٬در عــيوناالخــبار ابــنقتيبه )قــاهره
شري ة الجرهُ مي ] وفات :حدود ٦٧ـهـ[ نسبت داده شده ٬در واقع از
 ٬(١٩٢٤ -٣٠/١٣٤٣ -٩ج ٬٢ص ٣٠٥به عبيد بن ّ
داستان مکالمه عبيد با معاويه معلوم ميگردد که عبارتي از اين بيت که مَ ثَل شده ) ِا َّن البالء متوک ٌّل بالمنطقـ= زبان
سرخ سر سبز ميدهد بر باد( از ُح َر ْي ث ال ُع ذري است.
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غني و فياض ٬ص١٠٢؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص (١٠٧؛ و در گزارش داستان تيلک ) Äپايين(  ٬بيهقي
سروده شاعر گمنامي را که َمثَل ساير شده است نقل ميکند )چاپ غني و فياض ٬ص٤٠٨؛

چاپ سعيد نفيسي ٬ص.(٤٩٤

عـربي طـوالني نـقل شـده استّ .او لي ٢١ ٬بـيت از رثـائيه
تنها در سه مـورد شـعر
ِ
بقي ه ٬وزير عزالدوله بختيار ٬که به فـرمان
ابوالحسن محمد بن عمر االنباري در مرگ ابن ّ
عضدالدوله در سال  ٣٦٧به قتل رسيد و بيهقي آن را به مناسبت سقوط حسنک ٬وزير

محمود ٬نقل کرده است )چاپ غـني و فـياض ٬ص١٩٥ - ٦؛ چـاپ سـعيد نـفيسي ٬ص.٢٣(٢٢٤ - ٥
متنب ي در مدح سيفالدوله ٬که متناظر است با مدح سـلطان
دومي ١٧ ٬بيت از قصيده ّ

ابراهيم بن مسعود در دو قصيده بلند ابوحنيفه اسکافي ٬که بيهقي تمامًا نقل کرده است
)چاپ غني و فياض ٬ص٣٨٥؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص .٢٤(٤٦٦ - ٧سومي ٢٥ ٬بيت از سـه قـطعه
شعر با قافيه باء ٬که مناظرهاي پديد ميآورد در اشعار تهنيتي بين قاضي منصور و ابوسهل
زوزني .اين قطعات درباره بازگشت قاضي در سال  ٤٣٨است از هرات به خانه خود پس
از اقامت طوالني در دربار قراخانيان ٬که بيهقي آنها را در اثبات معلومات وسيع ابوسهل و
استادي او در سرودن شعر آورده است )چاپ غني و فياض ٬ص٥٩٢ - ٣ـ؛ چاپ سعيد نـفيسي٬

ص.(٧٢١ - ٢
از سوي ديگر ٬شواهد شعري فارسي شامل اشعار يا قطعاتي از اشـعار و ٬از هـمه
باالتر ٬قصايد ابوحنيفه اسکافي است .ابـوحنيفه اسکـافي ٬از شـاعران عـصر غـزنوي٬
ظاهرًا در ايام سلطنت مسعود يعني در دهه سوم قرن چهارم هجري فعال بوده امّا بيهقي

او را تا زمان درگذشت فرخزاد و به سلطنت رسيدن ابراهيم بن مسعود ) ٤٥١هجري(٬
يعني زمان اشتغال به تدوين مجلّ دات  ٬نديده بود .ابوحنيفه در اين کار به او کمک بسيار
ـکرد و اطالعات بسيار در دسترس او گذاشت .ابراهيم به گرمي ابوحنيفه را پذيرا شدـــ
غر ائي در مدح پدرش سروده بود .وي ٬مدت هفت سال٬
بيگمان از اين رو که وي اشعار ّ
شراف ترنَک در زمينداور
پيوسته از سخا و نوازش سلطان برخوردار شد ٬از جمله شغل ِا
ِ

محول گشت .قصيدهاي در  ٦٨بيت که بيهقي نقل کرده )چاپ غني و فياض ٬ص٦٣٥ - ٨ـ؛
به او ّ
بقي ه ) وفـيات االعـيان  ٬چـاپ احسـان عـباس ٬بـيروت
٢٣ـ(ــتمام قطعه شـعر را ابـنخلکان در شـرح حـال ابـن ّ
 ٬١٩٦٨ -٧٢ج٥ـ ٬ص١٢١-١٢٠؛ ترجمه  (Baron McGuckin de Slane, London - Paris 1842-71, III, 274آورده
ـمتنب ي ٬ديوان ٬چاپ ديتريچي ) ( Dietericiـ ٬ص.٤٦٧-٤٦٣
است.
٢٤ـ(ـ ّ
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قوت دل بخشيدن به سلطان مسـعود پس از شکست
چاپ سعيد نفيسي ٬ص (٧٧٢ - ٦براي ّ
دندانقان سروده شده است . ٢٥از چهار قصيدهاي که بيهقي از او نقل کرده يکي در مدح

سلطان مسعود و صبر و تحمل بسيار اوست و اشاره دارد به مرگ محمود ٬سلطنت کوتاه
فرمانروائي مسعود
محمد و به سلطنت رسيدن مسعود ٢٦که بيهقي آن را به مناسبت آغاز
ِ
نقل کرده است )چاپ غني و فياض ٬ص٢٨٠ - ٢٧٥؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص (٣٣٠ - ٦و دو تا در مدح
بعدي او ابـراهـيم )چـاپ غـني و فـياض ٬ص٣٨٢ - ٤ ٬٣٨١ - ٢؛ چـاپ سـعيد نـفيسي٬
نعمت
ولي ِ
ِ

ص . (٤٦٢ - ٥ ٬٤٦٠ - ٢نقل قولهاي کوتاهتري ٬مجموعًا ده دوازده بيت ٬نيز هست از شاعران

ابوطي ب مصعبي ٬دقيقي و رودکي .نقل قصايد بلند از ابوحنيفه ظاهرًا به
پارسيگو چون
ّ
اين دليل است که وي معاصر بيهقي و اشعارش به حوادث جـاري کـه بـيهقي گـزارش
ميکرد مربوط بود و ازـاينـرو جا داشته که به تمامي نـقل شـود .مـع الوصـف ٬بـيهقي
قصد درآوردن سـلطان مسـعود از حـال
احساس ميکرد که درج قصيده  ٦٨بيتي که به
ِ
رخوت سروده شده بود نياز به نوعي اعتذار دارد .از اين رو ٬در پايان آن اظهار ميدارد
ـکه ٬به رغم طوالني بودن قصيده ٬تنها با درج تمامي آن ٬با آن کلمات زيبا و پرمغز است که
ـگزارش او آراسته ميگردد.٢٧
اـکنون بنگريم به نوع شاعراني که بـيهقي اشـعارشان را نـقل کـرده است و ابـتدا بـه
شاعران عرب بپردازيم .سواي شاعران معاصر غزنويان ٬يکي از ويژگيهاي مهم در اين
ابوتم ام٬
مقام نقل اشعار مُ ْح دَ ثون عصر اعتالي عباسيان ٬همچون ابوالعتاهيه ٬ابونواس٬
ّ

بُ حتُ ري ٬ابنالرومي و متنبّ ي است و اين آخري معروفترين و محبوبترين شاعري است

ـکه شمار بيشتري شعر از او نقل شده است .بيهقي شش بار از او نقل کرده که خود گواه
سرعت انتشار اشعار متنبّ ي و جايگيرشدن آنهاست در اذهان ادباي جهان اسـالمي از

شراف ت َْرنَک
٢٥ـ(ــبيهقي ٬ص٦٣٥ ٬٢٧٥؛ ترجمه ٬ص .٧٧١ ٬٣٦٦بيهقي بعدًا در جاي ديگر مينويسد که شغل ِا
ِ
حقير شمرده نميشد چون آلتونتاش ٬سپهساالر وفادار محمود و سپس والي خر اسان ٬خدمت درباري خود را با
شغل والي اين ناحيه آغاز کرد .ترنَک ميبايست ناحيه مشروب از رود ترنَک کنوني باشد که درست در مغرب
قندهار به ارغنداب ميپيوندد .ذـکر ابوحنيفه اسکافي در لباب االلباب عوفي )چاپ سعيد نفيسي ٬تهران ٬١٣٣٥
ص (٣٧٤-٣٧٣به عنوان شاعر عصر سلجوقي در سلطنت سنجر آمده است .در اينجا تناقضي آشکار و شـايد
غيرمتداول اسکافي وجود دارد.
خَ لطي با شاعر متأخرتر ديگري به نام
ِ
پيشين اين شعر در ستايش غـزنه را در بـخش اول
٢٦ـ(ــبيهقي )ص٢٧٥؛ ترجمه ٬ص (٣٦٦مينويسد که ابيات
ِ
٢٧ـ( ـ همان ٬ص٦٣٨؛ ترجمه ٬ص.٧٧٥-٧٧٤
مجلّ دات ـــ که مفقود استـــ نقل کرده است.
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١٦٧

اســپانيا گـرفته تـا افـغانستان ٬ظـرف چـند دهـه پس از درگـذشت شـاعر ٬و در مـورد
سرزمينهاي زير فرمان غزنويان ٬ظاهرًا طي سالهاي يک نسل فاصله ميان بيهقي و عتبي
) Äباال(  .همه اين نقل قولها ٬جز يکي ٬تکبيتاند و به مناسبتهاي اخـالقي در گـزارش
متنب ي درخور آنـهاست.
بيهقي درج شدهاند که خصلت حکيمانه بيشتر ابيات منقول از ّ
استثنا همان  ١٧بيت در مدح سيفالدوله است که در باال از آن ياد شد .از شاعران پيش
از اسالم و صدر اسـالم نـيز بـهندرت نـقل شـده است :ابـيات مشـهوري از عـديـبـن
زيدـالعبادي ٬شاعر مسيحي حيره ٬در مايه

sunt

ubiـ]= ـکجايند؟[ ٢٨ـ ٬و بيتي از هـجائيه

ُح طيئه .از هيچيک از شاعران بزرگ عصر اموي نقل قول نشده است بيتوجه به اينکه سه
بيت رجز که بيهقي به جرير نسبت ميدهد )چاپ غني و فياض ٬ص٤٠٨؛ چاپ سعيد نـفيسي٬

ص (٤٩٤و درباره شايستگيهاي عظامي ] ناشي از فخر بـه اسـتخوان پـوسيده نـياـکـان[ و
آن خويش[ است )Äـپايين( ظاهرًا مَثَل سايرند و صحت نسبت آنها به جرير
عصامي ] ـاز ِ
محل ترديد است .مع الوصف ٬سه نقل قول پر اـکنده از بيت پهلواني داريم که عبداهلل بن
نهائي خود در جنگ با سپاهيان َح ّجاج بر زبان
زبير ٬از مخالفان خليفه ٬به هنگام شکست
ِ

شکيبائي مادرش نقل
حسنک بختبرگشته و
راند و بيهقي آن را به مناسبت کشته شدن
ِ
ِ
ـکرده که چند ماه پس از واقعه از آن خبر يافت و ميبايست مشاهده جسدش را که هفت
سالي بر دار آويخته ماند تاب آورد .از دوران اوايل خالفت عباسيان تنها از سه شاعر نقل
قول شده است :از موال ُس ديف بن ميمون ٬آن قطعه شعري که سفّاح را به قـلع و قـمع
سفاـکانه امويان تحريک ميکند )چاپ غني و فياض ٬ص١٩٦؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص ٢٩(٢٢٦؛ از

الر قاشي ٬شاعر بـصري ٬ابـياتي دربـاره انـقراض خـاندان يکـي از
فضل بن عبدالصمد ِّ
برمکيان ساقطشده ٣٠که با سرنوشت حسنک مطابقت دارد )چاپ غني و فياض ٬ص١٩٣؛
٢٨ـ(ــدرباره اين ابيات Ä
C.H. Becker, ``Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere'', Islamstudien (Leipzig 1924), I, 507-8.

)»ـکجايند آنان که بسي پيش از ما در جهان ميزيستند«(

٢٩ـ(ــتمام قطعه شعر در دوازده بـيت را ابـوالفـرج اصـفهاني در کـتاب االغـاني )بـوالق ٬١٨٦٨ -٩/١٢٨٥ ٬ج٬٤
ص٩٤-٩٣؛ بيروت  ٬١٩٥٦ -٧ج ٬٤ص١٨١-٢؛ همچنين  Äهمان  ٬چاپ بوالق ٬ج ٬١٤ص١٦٢؛ چاپ بـيروت٬
ج ٬١٤ص (٣٦٢آورده است.
٣٠ـ(ــبيهقي اين اشعار را به خاندان جعفرـبن يحيي نسبت ميدهد ٬ا ّم ا اغاني )چاپ بوالق ٬ج ٬١٥ص٣٥؛ چاپ
بيروت ٬ج ٬١٥ص (٨٠تاريخ سرودن آنها را پس از بازداشت و زنداني شدن برادر او فضل برمکي ذـکر ميکند .اين
ـرب ه و جز آن ديده ميشوند.
ابيات مشهورند و در منتخباتي چون عمده راشق و عقد الفريد ابنعبد ّ

١٦٨
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چــاپ ســعيد نــفيسي ٬ص (٢٢٢؛ و از کــلثوم بــن عـمرو ال َعـتّ ابي ٬شـاعر اهـل شـام و مـداح
هارونالرشيد ٬دو بيت در مايه شکيبايي در مرگ عزيزان )چاپ غني و فياض ٬ص٦٠؛ چاپ
سعيد نفيسي ٬ص.(٦٠
بيهقي از چند شاعر ايام و نواحي نزديک به غزنوي و سرزمينهاي شرقي ايران نقل
قول کرده است .چنانکه ياد شد ٬حمايت آلـبويه و وزيرانشان بـاعث شـد کـه ادبـيات
عربي ٬در مغرب ايران ٬طي قرن چهارم هجري ٬بـه طـرز درخشـاني شکـوفا گـردد .از
ارجاعات گوناـگوني در تاريخ مسعودي روشن ميگردد که بيهقي با کتاب تاجي ابـواسـحق
مشوق عتبي در تأليف
ابراهيم الصابي آشنا بوده است .اين کتاب ٬چنان که ياد شدّ ٬
قويًا ّ
تاريخ يميني شد .٣١بيهقي چهار بيت از کتاب تاجي نقل ميکند که راجع است به گـماردن
مناصب عالي و آن به مناسبت توجه خاص مسـعود بـه
غالمان جوان و خوشسيما به
ِ
انوشتگين ٬غالم ترکي که قَ دَ ر خان يوسف با غالمان و کنيزکان ترک ديگر براي سلطان
محمود هديه فرستاد )چاپ غني و فياض ٬ص٤١١؛ چاپ سـعيد نـفيسي ٬ص .(٤٩٨ - ٩بـر طـبق
حاشيهاي که در يکي از نسخ خطي بيهقي آمده و سعيد نفيسي آن را نقل کرده ٬سراينده
اين ابيات ابومحمد الحسن المه ّل بي ٬وزير آلبويه ٬بوده که شيفته غالم ترک معزالدوله به
تگين جامهدار بوده و اين ابيات را درباره او سروده است .٣٢مع الوصف ٬دوبيتي که در
نام
ِ
مرگ يکي از کهنهسربازان غزنوي نقل شده ) Äپايين( احتماًال سروده ابواسحق ابراهـيم
عـصر آلبـويه
ديگر
است )چاپ غني و فياض ٬ص٤٥٣؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص .(٥٥١سراينده
ِ
ِ

شاعر مورد حمايت صاحب بن عبّ اد و جانشين او در
ابوالعباس احمد بن ابراهيم الضبّ ي٬
ِ

وزارت فخرالدوله پس از مرگ صاحب است؛ بيهقي دو بيت از او نقل ميکند که سالم
در خانه صاحب و بيهقي ميگويد که خود او ٬هروقت از
شاعر است به هنگام عبور از ِ

در خانه استادش ابونصر مشکان ميگذشته ٬آنها را ميخوانده است )چاپ غـني و
برابر ِ
فياض ٬ص٥٩٨؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص.٣٣(٧٢٨
٣١ـ( ـÄ

)Bosworth, ``Early Sources For the History of the First Four Ghaznavid Sultans (977-1041

») , IQ, VII (1963), 6.منابع متقدّ م در تاريخ چهار سلطان اول غزنوي(«١٠٤١ -٩٧٧ ٬
٣٢ـ(ــاين چهار بيت در يتيمة الدهر ثعالبي )چاپ دمشق ٬ج ٬٣ص١١٧؛ چاپ قاهره ٬ج ٬٣ص (٢٩٠-٢٨٩نيز آمده
است.
٣٣ـ(ــثعالبي چندين قصيده از ضبّ ي خطاب به صاحبـبن عبّ اد و مرثيهاي در مرگ صاحب نقل ميکند؛ وي فصل
ضب ي و نظم و نثر او اختصاص ميدهد و با ستايش فراوان او را ٬پس از ابواسحاق Ä
مشبعي از اثر خود را به ّ
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١٦٩

روزگار دولت سامانيان در خراسان و ماوراءالنهر نيز فرهنگ عربي درخشاني پـديد
آورد که ادامه نفوذ آن پس از انقراض اين سلسله اثر ثمربخشي در فرهنگ عصر غزنوي
داشت ٬بهويژه از اين جهت که بسياري از صـاحبمنصبان و دبـيران سـالطين غـزنوي
خدمت ديواني خود را در بخارا يا در دستگاه واليان سـاماني در خـراسـان آغـاز کـرده
بودند . ٣٤بيهقي اشعار دو يا سه شاعر عصر ساماني را نقل ميکند از جمله تکبـيتي از
شاعري به نام هرثمي ابيوردي ٣٥مستخرج از قطعهشعري در رثاي ابوالقاسم عـلي بـن
محمد اسکافي ٬عميد يا رئيس ديوان رسالت امير نوح بن نـصر )حک (٣٤٢ - ٣١١ :و
جانشين او عبدالمـلک بـن نـوح )حک .(٣٥٠ - ٣٤٣ :بـيهقي ايـن بـيت را بـه مـناسبت
درگذشت ابونصر مشکان نقل ميکند و ميگويد که در حق ابونصر اين قول اوليتر است
ِ

الرسائل َعتطَّلَ
ـکه اَلم ت ََر ديوان
ِ

نفيسي ٬ص.(٧٢٧

ِبفقدان ِه اقالمه و دفاتِره )چاپ غني و فيّاض ٬ص٥٩٧ـ؛ چاپ سـعيد

بيهقي از دو شاعر ديگر عصر ساماني نقل قول کـرده کـه از نسـبتهاي آنـان مـعلوم
ميگردد که بايد از خراسان باشند ٬ليکن از آنان جز ذـکـر مـختصري کـه ثـعالبي کـرده
اطالعي در دست نيست .باز ٬وي به مناسبت درگذشت استادش ابونصر ٬چهار بيت از
شاعري که نامش را ابوالمظفر قائني ذـکر ميکند آورده که نام درست او بايد ابوالقاسم
مظفر طبسي باشد ٬آنچنان که در يتيمة الدهر )چاپ دمشـق ٬ج ٬١ص١٦٤؛ چـاپ قـاهره ٬ج٬١

ص (٢٤٠همراه با همان ابيات آمده است .شعر طبسي ٬از آنجا که به مناسبت درگذشت
متنبّ ي سروده شده ٬ميبايست در سال  ٣٥٤يا درست پس از آن سـاخته شـده بـاشد.
احساس ميشود که بيهقي بايد با يتيمة الدهر مأنوس بوده باشد ٬امّ ا گويا وي اشعار را از
حافظه نقل ميکرده؛ چنان که ميدانيم غالبًا چنين بوده است )در اين باره Ä ٬پايين( .شاعر

Ã

عب اد ٬نـماينده عـصر خـويش در بـالغت مـيشمارد ) هـمان ٬چـاپ دمشـق ٬ج٬٣
ابراهيم الصابي و صاحب بن ّ
ضب ي را نقل کرده استÄ ٬
ص١٢٤ -١١٨؛ چاپ قاهره ٬ج ٬٣ص .(٢٩٨-٢٩١عتبي نيز اشعار ّ
Rubbinacci, op. cit., 274.

٣٤ـ( ـBosworth, Ibid, 56-8. Ä

٣٥ـ(ــاز هرثمي ابيوردي شاعر فقط ٬ضمن شـرح حـال اسکـافي ٬در يـتيمة الدهـر ثـعالبي )چـاپ دمشـق ٬ج٬٤
ص٣٣-٢٩؛ چاپ قاهره ٬ج ٬٤ص (١٠٠-٩٥ياد و سر اينده رثائيه هرثمي خوانده شده است .نفيسي در چاپ متن
تاريخ مسعودي خود ٬پانوشت ص ٬٧٢٦اشاره ميکند به حاشيهاي در يکي از نسخ خطي که اين بيت ٬در آن ٬از
ابونصر نديمي ابيوردي دانسته شده و معلوم نيست همان هرثمي ابيوردي باشد يا نباشد.

١٧٠
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ديگر سراينده تکبيتي است که نام او ذـکـر نشـده در بـيان ايـن احسـاس کـه »] ــگـاهي
خست ننگينتر است[ همچون دزدي که از باغ همسايه انار بدزدد و با آن
ـگشادهدستي از ّ
به عيادت بيمار رود و متو ّق ع باشد که به احسان شهره گردد« .بيهقي ٬به صراحت ٬ايـن
تمثيل را بر غارتگري و اخّ اذي ابوالفضل سـوري ٬والي غـزنويان در خـراسـان ٬مـنطبق
ميسازد که ٬هرچند در آن واليت کارهاي نيکي انجام دادّ ٬ام ا شهرت وي در اين زمينه٬

اصل از اين دزديدن و به آن بخشيدن بود )چاپ غني و
بهـنظر بيهقي ٬دروغين و مبتني بر ِ

فياض ٬ص٤١٣؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص . (٥٠١در واقع ٬از اينکه ثعالبي ابيات بيشتري از ايـن

قطعه شعر را ٬که برگردان امثال فارسي به عربي شمرده شده ٬نقل کرده معلوم ميگردد
ـکه سراينده آن ابوعبداهلل ابيوردي شاعر نابينا بوده است.

٣٦

طبيعي است که از شاعران و دبيران اوايل روزگار غزنويان ٬يعني کساني کـه بـيهقي
شخصًا با آنان آشنا بوده ٬ميبايست بيشتر در تاريخ مسـعودي نـقل قـول شـده بـاشد .از
ابوالفتح بُ ستي ٬دبير مشهور سبکتگين ٬دو بار استشهاد شده است )چـاپ غـني و فـياض٬

ص ٢٠٧و ٦٦٧؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص ٢٣٩و  . (٨١١بيهقي اثر ابونصر مشکان ٬رئيس ديـوان
رسالت و استاد خود ٬و همکار او ابوسهل زوزني را ميستايد .وي تکبيتي از ابـونصر
مشکان متعلق به قطعه شعري در رثاي وزير بزرگ ٬احمد بن حسن ميمندي ٬را نيز بـه
مناسبت ذـکر درگذشت او در محرم سال  ٤٢٤نقل کرده است )چاپ غني و فياض ٬ص٣٦٥؛

چاپ سعيد نفيسي ٬ص ٬ (٤٤٠همچنين چهار بيت که ابوسهل زوزني بـالبداهـه در سـتايش
فضايل و معلومات سلطان مسعود گفته است )چاپ غني و فياض ٬ص١٢٧؛ چاپ سعيد نفيسي٬

ص (١٣٩همراه با مستخرجاتي طوالنيتر از دو قطعه شعر او در مناظره با قاضي منصور
) Äباال( . ٣٧تکبيتي از خوارزمشاه ابوالعباس مأمون بن مأمون ) ٬(٤٠٧ - ٣٩٩که دربارش
در گرگانْج مرکز بزرگ فعاليت ادبي و علمي بود ٬داراي اهميت تاريخي است .اين بيت٬
بهـخصوص ٬درباره اهميت و فضيلت علم است و گفتهاند که به مناسبت فـراخـوانـدن
٣٦ـ( ـ Äشرح مختصر و خالي از اطالع مفيد درباره ابوعبداهلل ابيوردي در يتيمةـالدهر )چاپ دمشق ٬ج ٬٤ص٢٥؛
چاپ قاهره ٬ج ٬٤ص (٩١-٩٠که ميبايست در عصر ساماني در خراسان به سر برده باشد.
٣٧ـ(ــدر تتمة اليتيمه )چاپ عباس اقبال ٬تهران  ٬١٣٥٣ج ٬١ص٦٦-٦٥ ٬٦٥-٦٢؛ تصحيح احمد شوقي رضواني٬
پاياننامه دوره دکتري ٬مورخ  ١٩٧٢در دانشگاه منچستر کـه مـنتشر نشـده ٬ص (٢١٦-٢١٥ ٬٢١٥-٢١٢هـم بـه
ابيات منقول در تاريخ بيهقي در آنجا
ابونصر مشکان و هم به ابوسهل زوزني فصلي اختصاص داده شده ٬امّ ا اين
ِ
نيامده است.
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ابوريحان از جانب سلطان براي درآمدن او به خـدمت رسـمي دربـارش سـروده شـده
است؛ بيهقي اين بيت را در بخش پاياني تاريخ مسعودي در تاريخ خوارزم درج کـرده کـه
تاريخي گمشده خود بيروني درباره خوارزم ٬واليت زادگاه او )چاپ
مقتبس است از اثر
ِ
غني و ّفياض ٬ص٦٧٠؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص.(٨١٤

الگوي نقل اشعار شاعران پارسيگو در اثر بيهقي ساده و روشن است .اـکنون ميدانيم
ـکه آغازگاه شعر دري را از زمان سامانيان عقبتر بايد برد و دستکم به روزگار صفاريان
بسام کُ ردي و ٬حتي بـه احـتمال
و مداحان يعقوب بن ليث ٬همچون محمد بن مخ ّل د و ّ
قوي ٬عقبتر از آن به دوره سنّ ت شفاهي و فرهنگ عامه رساندّ .٣٨ام ا هـم در روزگـار

بيهقي ٬مقدار هنگفتي شعر دري در دست نبود که نويسندگان از بر کنند و در فرصتهاي
مناسب ٬مانند اشعار عربي ٬در کار آورند ٬هرچند اشعار تغزلي پرشماري در دربار غزنه

عرضه ميشد که نمونههاي آن سرودههاي عنصري ٬فـرخـي ٬مـنوچهري و انـبوهي از
شاعران معاصر بيهقي خصلت
اشعار
ديگران است .افزون بر آن ٬همين امر که بيشتر اين
ِ
ِ
تغزلي و عاشقانه داشت ٬که به اندازه مدح در قصيده مهم بـود ٬مـيرساند کـه شـايد٬
درـمقايسه با شعر عربي پرسابقه ٬مقدار کمتري ابيات اخالقي و حاوي حکمت و اندرز
وجود داشت که بيهقي بتواند به آنها استشهاد کند .مع الوصف ٬خواهيم ديد که بيهقي
مناسب چندي در مضمونهايي نظير گذرا بـودن لذات و نـعمات
توانست ابيات فارسي
ِ
دنيوي و جز آن برگزيند.
بايد متذکر شد که شواهد شعر پارسي در اثر بيهقي براي تـاريخ ادبـيات فـارسي و
فارسي متقدّ م خالي از اهميت نيست .متن اثر بيهقي از اين
يافتن ابيات پر اـکنده در شعر
ِ
حيث اهميت دارد که يگانه منبع براي برخي از ابيات است که در منبع ديگري نيامده يا
٣٨ـ( ـÄ
Lazard, Les premiers poètes persans (IXe-Xe siècle), fragments rassemblés, édités et traduits

) ,نخستين شـاعران پـارسيگو ٬قـرن نهم ـ دهم ميالدي ٬قطعـات گــردآوريشده و تـصحيح و تـر جـمهـشـده(
(Tehran-Paris 1964).

ـکه مجموعه ارزشمندي است از اين اشعار و قطعات شعري متقدم .همچنين Ä

») ,بنيادهاي عروض شعر فارسي«(

''L.P. Elwell-Sutton, ``The Foundations of Persian Prosody and Metrics

Iran, Journal of the British Institute of Persian Studies, XIII (1975), 75-97.
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ابـوطيب
به صورتي ديگر آمده است .از جمله اين مـوارد است شـواهـدي شـعري از
ّ
مصعبي ٬معروفي بلخي و دقـيقي از دوره سـاماني ٬و هـمچنين اشـعار شـاعران گـمنام

همعصر او همچون ابوالمظفر ُج محي و مسعود رازي .متن کامل قصيده بلند ابـوحنيفه
اسکافي داراي ارزش ديگري است.
فارسي منقول ٬از همه بيشتر سهم ابـوحنيفه اسکـافي٬
به لحاظ صرفًا مقدار ابيات
ِ
همعصر و احتماًال دوست بيهقي ٬است که چهار قصيده بلند ٬مجموعًا  ٢٤٥بيت ٬از او
نقل شده که سه تاي آنها در مدح سلطان مسعود و ابراهيم است ) Äباال(ّ .ام ا ٬از اين اشعار
اسکافي گذشته ٬رودکي و دقيقي شاعراني هستند که ٬از حـيث دفـعات نـقل ٬درخـور

توجهاند که به ترتيب از آنان پنج و دو بار استشهاد شده ٬هرچند شمار ابيات منقول اندک
است و درازترين آنها  ١٢بيت از رثائيه رودکي است که به مناسبت درگذشت ابـونصر
مشکان نقل شده است )چاپ غني و فياض ٬ص٥٩٩ـ؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص .(٧٢٨ - ٩مضاميني
چون تأمّ ل در گذرا بودن ّلذ ات دنيوي ٬اهميت حکمت و دانايي ٬و لزوم نيکنامي پس از

مرگ ٬در اشعار رودکي مايههاي بارز و مشخص است .٣٩درـحقيقت ٬سواي رثائيه رودکي

ـکه به مناسبت درگذشت ابونصر مشکان نقل شده و دو بيت از اشعار دقيقي در رثاي امير
نصرـبن احمد )حک (٣٣١ - ٣٠١ :که به مناسبت درگذشت سلطان فرخزاد آورده شده
)چاپ غني و فياض ٬ص٣٧٧؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص ٬ (٤٥٥همه شواهد شعري ديگر در حکمت
و اندرز است .مضمون زوالپذير بودن نعمات دنيوي در موارد متعدد آشکارا بـه حـال
سرنگوني حسنک که زماني وزيري مقتدر
مقصود بيهقي مفيد ميافتد از جمله در وصف
ِ

بود )چاپ غني و فياض ٬ص١٨٨؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص (٢١٥يا سـقوط دو سـپهساالر تـرک٬
ريارق )چاپ غني و فياض ٬ص٢٣٩؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص ٬ ٤٠(٢٨١يا بدان
آسيغتگين غازي و ِا ُ

هنگام که بيهقي ٬درست پس از مرگ ميمندي ٬در عجب ميماند که چرا مال و منال دنيا
چشم بسيار کسان را کور ميکند و چرا اينان در پي آن نيستند که از خود نام نيک به جا
ـگذارند )چاپ غني و فياض ٬ص٣٦٦؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص.(٤٤٠ - ١
از دو شاعر پارسيگوي ديگر عصر ساماني هرکدام يک بار نقل قول شده است .يکي
ابوطيّ ب محمد بن حاتم المصعبي که بيهقي از او  ١٤بيت در ناپايدار بودن قدرت دنيوي
1968), 145-6.

 , (Dordrechtـ)تاريخ ادبيات اير ان(

39) Ã J. Rypka et alii, History of Iranian Literature

40) Ã Bosworth, The Gaznavids, Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran, 106, 232-3.
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نقل کرده )چاپ غني و فياض ٬ص٣٧٧ - ٨؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص .(٤٥٦-٧مصعبيـــ تا روزي که
ـگويا به جرم تمايل به جنبش اسماعيلي در ماوراءالنهر که از ويژگيهاي دوران امارت نصر
بود و به خلع او منجر گرديدـــ عميد يا رئيس ديوان رسالت و وزير امير نصر بن احمد
بود ٤١؛ دومي ٬که بيهقي او را معروفي بلخي ميخواند و تکبيتي از او درباره زشتي کفران
طـاغي شـاه
نعمت و ناسپاسي نقل ميکند به مناسبت گزارش خبر قتل هارون ٬فـرزند
ِ
آلتونتاش ٬در ماه رجب  ٤٢٦در خوارزم )چاپ غني و فـياض ٬ص٤٦٧؛ چـاپ سـعيد نـفيسي٬
ص . ٤٢(٥٦٨اين شاعر همان ابوعبداهلل محمد بن الحسن المعروفي ٬معاصر رودکي و مداح
اميرعبدالملک بن نوح و خلف بن احـمد ٬امـير صـفاري در سـيستان است کـه عـوفي
سرودهاي از او را در مدح امير ساماني نقل کرده است .٤٣مع الوصف ٬عجيب است که
بيهقيـــ دستـکم در بخش موجود از مجلّ داتـــ شعري از فردوسي نقل نکـرده است.
ممکن است چنين تصور شود که مايههاي پهلواني شاهنامه  ٬در وصف جنگهاي سلطان
مسعود در خر اسان ٬گرگان ٬هند و جز آن ٬شواهد شعري پرقوت و مـناسبي بـه دست
فردوسي سرخورده ٬در آن ٬دربار محمود در غزنه را
ميداده است .آيا سردي فضايي که
ِ

ترک کرده بود آثار و بقايايي ناخوش به جا گذاشت که بيهقي ٬اين خادم وفادار سالطين
غزنوي ٬را از نقل اشعار آن حماسهسراي بزرگ بازداشت؟
شاعران انگشتشمار ديگري که بيهقي شعر آنان را نقل کرده بيشتر همعصران او را
در قلمرو غزنويان درـبر ميگيرد .دو تن از اينان گمناماند ٬از جمله نديم سلطان محمد که

دسترس منديش در واليت غور شکوه
از خلع ولينعمت و بازداشت او در قلعه دور از
ِ
دارد )چاپ غني و فياض ٬ص٧٥؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص (٧٦؛ و نـيز شـاعر نـيشابوري کـه ٬در
رباعي او درباره بردارشدن حسنک ٬سوگواري مردم آن شهر در مرگ آن وزيـر ٬کـه از
خاندان معتبر ميکائيليان و خدمتگزار بزرگ نيشابور بود ٬بيان شده است )چـاپ غـني و

٤١ـ(ــبراي شرحي درباره زندگي مصعبي Lazard, op. cit., I, 23 Ä ٬ـ؛ همچنين  Barthold, Ibid, 245ـ.
ُم ص َع بي ٬به عنوان يکي از رجال سياسي ٬ممدوح رودکي بود ) Äعوفي ٬لباب االلباب ٬ص .(٢٤٦در عين حال ٬او
خود شاعر چيرهدستي بود ٬چنانکه ثعالبي در يتيمة الدهر )چـاپ دمشـق ٬ج ٬٤ص١٦-١٥؛ چـاپ قـاهره ٬ج٬٤
آثار عربي او اختصاص داده است.
ص ٬(٨٠-٧٩شرح مختصري به ِ
٤٢ـ( ـ Bosworth, op. cit., 238, 241. Äـ.
٤٣ـ( ـ لباب االلباب ٬ص٢٥٤ ٬٢٤٥؛  Lazard, op. cit., I, 31ـ.
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فياض ٬ص١٨٩؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص .٤٤(٢١٧پنج بيت نيز از لبيبي اديبي ٬شاعر متقدم عصر
غزنوي و مداح ابوالمظفر نصر ٬پسر سبکتگين و سپهساالر خـراسـان است کـه تـا روز
وفاتش در سال  ٤١٢والي سيستان بود ٤٥؛ اين ابيات ٬با مضمون امتناع برگرداندن حکم
سرنوشت ٬نيز به مناسبت به زندان افتادن محمد سروده شده است )چاپ غني و فياض٬

ص٧٤؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص.(٧٥
سه نقل قول ديگر از شاعران معاصر بيهقي همه به مناسبتهاي تاريخي خاص سروده
جاي درخوري از گزارش خود درج کند.
شدهاند به گونهاي که بيهقي توانست آنها را در ِ

ابوالمظفر عبدالجبار بن الحسن البيهقي الجمحي ٬ ٤٦در گزارش خود به سلطان مسعود٬
ابياتي آورد و در آنها از اجحافات سوري در خراسان خبر داد ٬که سـه بـيت از آنـها را
بيهقي ٬در ذـکر استيصال خراسانيان در ماه رمضان  ٢٤٢و اينکه جمعي از بزرگان آن ديار
قراخانيان را به مداخله فر اخواندند ٬نقل کرده است )چاپ غني و فياض ٬ص٤١٤؛ چاپ سعيد

نفيسي ٬ص .٤٧(٥٠٢رازي ٬شاعر دربار مسعود ٬ ٤٨پس از هزيمت ولينعمتش در سال  ٤٣١در
جنگ دندانقان ٬ابيات تکاندهندهاي سرود به اين اميد که سلطان را از غمزدگي و رخوت
به در آورد و به برداشتن سالح برانگيزد )چاپ غني و فـياض ٬ص ٬٥٩٤چـاپ سـعيد نـفيسي٬

ص: (٧٢٢
معاندان تو موران بُـدند مـار شـدند
ِ

مده زمانشان زين بيش وروزگار مبر

مــوران مـارگشته دمـار
بــرآر زود ز
ِ
ـکه اژدها شـود ار روزگـار يـابد مـار

مسعود رازي احتماًال به گناه اين گستاخي به هند تبعيد شد .بيهقي اظهار نظر ميکند
ـکه اندرز او نيکو بود ّام ا سلطان را به آن لحن خطاب کردن روا نبود .٤٩سرانجام ٬چـهار
44) Ã Bosworth, op. cit., 183.

٤٥ـ(ــعوفي ) همان ٬ص ٬(٢٧٧ -٢٧٦يکي از قصايد امير ابوالمظفر را نقل امّ ا اسم او را يوسف ذـکر ميکند .وي او
را به جاي برادر کوچکترش ٬امير ابويعقوب يوسف بن سبکتگين ٬ميگيرد .غني و فياض ٬در چاپ خود از تاريخ
خطي آنان ضبط
بيهقي ٬بيهيچ توضيحي ٬جزء اول نام اين شاعر را »ليثي« خواندهاند ٬هرچند در چهار نسخه
ِ
درست »لبيبي« آمده است.
٤٦ـ(ــصورت کامل اين اسم در تتمة اليتيمه ثعالبي )چاپ اقبال ٬ج ٬١ص٤٠؛ تصحيح رضوان ٬ص ٢٤٢که در آن
بعضي از ابيات عربي ُج محي نيز نقل شده است(.
47) Ã Bosworth, op. cit., 88.

٤٨ـ(ــعوفي ) همان  ٬ص (٢٩٥اذعان دارد که از اصل و نسب کامل مصعبي بيخبر است.

٤٩ـ(ــمتعـاقبـًا دوستـان شـاعر در دربـار وسـاطت کردند و سلطان صلهاي سخاوتمندانه به وي عطا کرد وـ Ä
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بيت هست که نام سرايندهاش ذـکـر نشـده و در مـرگ فـرخـزاد و بـه سـلطنت رسـيدن
ابراهيمـبن مسعود سروده شده است )چاپ غني و فياض ٬ص٣٧٨؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص.(٤٥٧
مضمون آن ٬چنان که قابل پيشبيني است» ٬اين برفت و آن آمد« است؛ بعيد نيست که خود
بيهقي آنها را در اين جاي بهـمناسبت سروده باشد تا هم خبر رويداد را بازگويد و هم ٬در
عين حال ٬به گزارش خشک خود رنگ و لعابي دهد.
خالي نمايان در نقل اشعار شاعران پارسيگو در اثـر بـيهقي سـرودههاي
يک جاي
ِ
شاعران طراز اولي است که در دربار محمود و مسعود گرد آمده بودند؛ و اين کمبود را به
آساني نميتوان توجيه کرد ٬هرچند بيهقي يادآور شده که چند قـصيده از عـنصري در
ستايش سلطان محمود در بخش پيشين مجلّ دات  ٬که مفقود گشته ٬آورده است و عجيب
ميبود اـگر در گزارش جنگهاي محمود از آن شاعر شعري نقل نشده باشد .٥٠امّا اينکه

بيهقي از فرخي و عسجدي و زينبي علوي و ٬باالتر از هـمه ٬مـنوچهري ٬کـه در دربـار
مسعود چنان شاخص بود ٬شعري نقل نکرده حيرتآور است.
انواع مواردي که بيهقي به مناسبت آنها خود را مک ّل ف ميديد به نقل اشـعار دست
زند خود از آنچه درباره فردـفرد شاعران گفته شده بهـگستردگي معلوم ميگردد ٬چنانکه
تنها بايد به بخشبندي کلي آنها بپردازيم.
اوًال ٬بايد استشهاد شعري براي بيان نکات اخالقي و عبرتآميز را ذـکـر کـنيم ٬کـه
معموًال به مناسبت موقعيت تاريخي مهم يا پيچيده و يا غيرعادي صورت ميگيرد .از اين
جمله است بيتي از متنبّ ي که در سال  ٣٤٨هجري ٬هنگامي که وي در مـصر در دربـار

ِا خشيديّ ه بود سروده شد ٥١درباره »نقص کساني که بر تمامي و بينقصي توانايند« ]ـنقص القادرين

علي التمامـ[ )چاپ غني و فياض ٬ص٣٦؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص .(٣٦بيهقي اين بيت را در يکي از

قصص تاريخي بسيار طوالني خود آورده ٬درباره روابط بين مأمون و فضل بن ربيع ٬در
وهله اول به قصد بيان نکتهاي اخالقي اما عمدتًا ٬چنانکه خود ميگويد ٬براي آراستن
Ã

مشاهرهاي از محل معامالت )عوايد( جيلُ م پنجاب برايش مقرر داشت؛ ليکن وي مکلّف شد که در هند بماند
)تاريخ بيهقي ٬ص٦١١؛ ترجمه ٬ص.(٧٤٣
٥٠ـ( ـ همان ٬ص٣٨٦؛ ترجمه ٬ص .٤٨١بيهقي در دو مورد ديگر از عنصري ياد ميکند ٬از جمله زماني کـه ايـن
شاعر ٬در جشن مهرگان در ماه رمضان سال  ٬٤٢٢هزار دينار از مسعود صله گـرفت ) همان ٬ص٢٧٤؛ تـرجـمه٬
٥١ـ( ـ ديوان ٬چاپ ديتريچي ) ( Dietericiـ ٬ص.٦٧٧
ص.(٣٦٥
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سرنگوني حسنک فرصتي براي آوردن قصص
مفص ِل
ـگزارش خويش .گزارش طوالني و ّ
ِ
تجربگي
تاريخي و ابيات پر اـکنده به دست داده ٬در مايههايي چون خطرات ناشي از بي
ِ
جواني و کوتاهي در نگه داشتن زبان )چاپ غني و فياض ٬ص١٨٨ ٬١٨٧ ٬٦٤؛ چاپ سعيد نفيسي٬

ص.(٢١٧ ٬٢١٥ ٬٦٥
اين معني که خداوند چون بخواهد قومي را نابود سازد در چارهجويي و تدبير او را به
خطا ميافکند در ابيات عربي از شاعري گمنام و از ابوالفتح ُب ستي آمده ٬که اشاره دارد به
حنفي خاندان تَ ّب اني و درگيري آنان در جنگ سال  ٣٨٨ميان محمود بن سبکتگين٬
فقهاي
ِ

از يک سو ٬و فايق و ابوعلي سيمجور ٬سرداران شورشي ساماني ٬از سوي ديگر؛ ابوعلي
پيشنهاد صلح سبکتگين را رد کرد و بر آن شد که جنگ کند ٬که برايش نتايج ويرانگري
بهـبار آورد )چاپ غني و فياض ٬ص٢٠٧ ٬٢٠٦؛ چاپ سعيد نفيسي .(٢٣٩ ٬٢٣٨ ٬بازداشت و سقوط
ريار ق ٬سرداران ترک ٬درست همچون داستان حسـنک ٬مـناسبتي
آسيغتگين غازي و ِا ُ

پديد آورد براي ذـکر قصص تاريخي و نقل اشعار ٬از جمله داستان هجو ِز ِبرقان بن بدر
التّ ميمي ٬ ٥٢والي مدينه در زمان خالفت عمر بن الخطاب ٬از جـانب ُحـطَيْ ئه شـاعر ٬کـه

مردان باـفضيلت بـايد نـفوس
بهانهاي به دست ميدهد براي نقل ابياتي در اين باره که
ِ
شريف ديگر بپرورانند تا بزرگي خود را بنمايانند و نام خود را جاودان سازند )چاپ غني و

فياض ٬ص٢٣٩ ٬٢٣٨ ٬٢٢٦؛ چاپ سعيد نفيسي.(٢٨١ ٬٢٨٠ ٬٢٦٣ ٬
داستان تِلَ ک ٬غالم هندي مسعود ٬که در سال  ٤٢٤به فرماندهي لشکري براي تنبيه و
ـگوشمالي سردار ترک طاغي در هند منصوب شد ٬ ٥٣مناسبتي شد براي تأمالت اخالقي
بيهقي با آوردن شعري با اين مضمون که خون و اصلـو نسب از همه مهمتر است :عظامي
يعني آن که داراي اصل و نسب است برتر از عصامي يعني کسي است که شرف خود را
حج امي داشت و تِـلَ ک ٬بـه رغـم
صرفًا با اعمال خويش کسب ميکند .پدر تِلَ ک شغل ّ
شجاعت و لياقت خود ٬به همين علت در طبع و منش همواره نقطه ضعف داشت )چاپ

غني و فياض ٬ص٤٠٨؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص . (٤٩٤ - ٥مرگ بوقي ٬يکي از فرماندهان وفـادار
غزنوي ٬در  ٩٣سالگي ٬طي جنگ گرگان در سال  ٬٤٢٦درست در همان نقطه که مسعود
حاوي
شعر
٥٢ـ(ــدر اغاني )چاپ بوالق ٬ج ٬٢ص٥٥ -٥٢ـ؛ چاپ بيروت ٬ج ٬٢ص ٬(١٠٤-١٠٠اين ماجرا ذـکر و
ِ
ِ
بيت منقول بيهقي نقل شده است.
53) Ã Bosworth, op. cit., 101.
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چند دهه ٬طي جنگهاي بين سامانيان و سيمجوريان ٬اردو زده بود ٬فرصتي بهـدست داد
الص ابي ٬با مضمون
قرآني ماـتَدْ ري نَ ْف ٌس ِب َأ ِّي
براي نقل دو بيت منسوب به ابواسحق ابراهيم ّ
ِ

ْأرضـٍ تَ
موت »هيچ نميداند در کدام ديار ميميرد« )لقمان .(٣٤ :٣١
ُ

ثانيًا ٬استشهاد شعري است به مناسبت حوادث خاص تاريخي يا براي تقويت تأثير
آن در خواننده :خواه اشعاري که در قصص آورده ميشود و مربوط است به دورههاي
صدر اسالم؛ خواه اشعاري که به حوادث روزگار خود بـيهقي مـربوطانـد .از آنـجا کـه
اظهارـنظرهاي بيهقي معموًال حاوي نکته اخالقي است ٬اين نوع استشهاد طبعًا به مقياس
اول مناسبت ٬مثًال در مورد شعري بهـمناسبت سقوط
وسيعي تداخل پيدا ميکند با نوع ِ
حسنکَ .مثَل سايري درباره آثار معجزآساي عصاي موسي بـه مـناسبت بـرخـورداري
ابوسهل زوزني از مهر و نوازش سلطان مسعود نقل شده است ) Äباال( .دو بيت از نديم

محمد در شکايت از اينکه از ميراث پدر اـکنون تنها قلعه منديش ٬که طي جنگ غور در
سال  ٤٠١به تصرف سلطان محمود درآمده بود ٬بهره سلطان پيشين شده )چاپ غـني و

فياض ٬ص٧٥؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص ٬ (٧٦بهخصوص بهـهمين مناسبت ٬سروده شده بود .در
همين رابطه است که بيهقي دو بيت عربي ٬بيـذـکر نام شاعر ٬نقل ميکند با اين مضمون
سنّ تي که از معشوق تنها بيوفايي ميتوان چشم داشت ٬و آن بعدًا شاهدي ميشود براي
فال ِبد خلع محمد به دست فرماندهان سپاهش در سال  Ä) ٤٢١باال(.
بيهقي ٬در گزارش داستان حسنک ٬قصهاي طوالني درباره صبر و تحمل عبداهلل بن
زبير در مقابله با مرگ حتمي در نبرد درج ميکند ٬همراه با سه شاهد شعري جداـگانه که
ـگفتهاند خود ابنـزبير آنها را بر زبـان رانـده و ٬در آنـها ٬يـاران خـويش را بـه ايسـتادگي
هميشگي اشعار کهن عربي را به کار برده که مرد جنگي همواره
مضمون
فراخوانده و آن
ِ
ِ
در نبر ِد روياروي زخم برميدارد نه در روي برگردانـدن از دشـمن )چـاپ غـني و فـياض٬
ص١٩٠ - ٢؛ چاپ سعيد نفيسي .٥٤(٢١٩ - ٢٠ ٬رابطه نقل قول از ُس دَ يف شاعر ) Äباال( با روايت
بيهقي بسيار است .وي از سروده انباري در رثاي ابنـبقيّ ه ) Äباال( ابيات بسياري نقل کرده٬

امّ ا سپس احساس ميکند که بايد تکبيت ُس دَ يْ ف را صرفًا از اين رو بياورد که انباري در
شعر خود اشارهاي گذرا به زيد بن علي بن الحسين ٬اين علوي شورشي صاحب دعوي٬

٥٤ـ(ــبخش عربي روايت بيهقي در اينجا تقريبًا کلمه به کلمه با تاريخ طبري مطابق است .اين ابيات را در تاريخ
طبري ٬ج ٨٥٠-٨٤٨ ٬٢ميتوان يافت.
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سر دار
دارد که والي
ِ
اموي عراق جسد او را ٬مانند آنچه با جسد حسنک کردند ٬روزها بر ِ

نگه داشته و به نمايش گذاشته است؛ ُس ـديف ٬در شـعر خـود ٬عـباسيان را بـه اصـرار

فر اـميخواند که برخيزند و بنياميه را ٬به انتقام آزاري که به اهلالبيت رساندند ٬ريشهـکن
سازند.

بيهقي قصيده بلند ابوحنيفه اسکافي را از آن رو به تمامي نقل کرده که بـه حـوادث
پيرامون مرگ محمود ٬يعني سلطنت کوتاه محمد و به قـدرت رسـيدن مسـعود ٬اشـاره
تاريخي دارد ) Äــباال(  .تکبيتي از ابونصر مشکان نقل شده که وي ٬پس از شنيدن خـبر
مرگ ميمندي ٬بر زبان رانده ) Äباال(  ٬و هم نقل قولهاي کوتاهي از رثائيهاي که در مرگ
فرخزاد سروده شده است )چاپ غني و فياض ٬ص٣٧٦ - ٨؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص .(٤٥٤ - ٧نقل
مناسبت تـوجهات
اشعاري از ابواسحق ابراهيم الصابي ٬که احتماًال از مه ّل بي است ٬به
ِ
مسعود به غالم ترک خود انوشتگين است که مآًال حاجب بـزرگ شـد ) Äــبـاال( .ابـيات

ابوالمظفر ُج محي که در باال ذـکـر آن رفت از آن رو آمـده کـه مسـعود را از آسـيبي کـه
ستمگري سوري به دستگاه حکومتي غزنويان در خراسان ميزند آـگاه سازد .دو بيت از
ِ
مسعود رازي و قصيده بلند ابوحنيفه اسکافي ) Äباال(  ٬هردو ٬پس از شکست دندانقان
سروده شدهاند ٬هنگامي که سلطان مسعود ناـگزير دچار افسردگي بود و اين اشعار براي
آن ساخته شدند که او را از حال رخوت بيرون آورند و به عمل و اقدام وادارند؛ چنان که
ديديم ٬ايـن انگـيزش در اشـعار اسکـافي بـا تـعبيرات و بـيان شـايسته صـورت گـرفته
درـصورتي که اشعار مسعود رازي باعث شد که وي به هند تبعيد شود.
آنچه باقي ميماند بحث در اين است که بيهقي چگونه و از چه راهي شواهد شعري
را برگزيده است .ظاهرًا وي ابيات را بيشتر از حافظه نقل کرده ٬چون شـواهـد شـعري
چنان درخور حوادث روايت شده است که ميبايست در بحبوحه نگارش به ذهن بيهقي
خطور کرده باشند .ضبط اشعار غالبًا با آنچه در منابع متقدم يا در تصحيحات انـتقادي
جديد آمده متفاوت است .اين اختالفات را ٬مثًال ٬غني و فياض در مورد ابيات عـتّ ابي
) Äــباال( در مقايسه با همان نقل قول در البيان و التبيين جاحظ )تصحيح عبدالسالم محمد هارون٬
قاهره  ٬١٩٤٧/١٣٦٦ج ٬٣ص (٣٥٣و نقل پارهاي از آن در اغاني )چاپ بوالق ٬ج ٬١٢ص٩؛ چـاپ

بيروت ٬ج ٬١٢ص (١٧ذـکر کردهاند ٬همچنين اختالف ضبط ابيات ابونواس و ابنالرومي را
)به ترتيب چاپ غني و فياض ٬٥٨٨ - ٩ ٬چاپ سعيد نفيسي ٬ص٧٢٨؛ چاپ غـني و فـياض ٬ص٦٠ - ١؛
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بقي ه ٬غني و فياض اظهار
چاپ سعيد نفيسي ٬صّ .(٦١ام ا ٬در مورد رثائيه مهلّ بي در مرگ ابن ّ
ميدارند که ضبط نسخه را با استفاده از ضبط ابنخ ّل کان ) Äبـاال(  ٬بـا اصـالحات قـابل
مالحظه تصحيح کردهاند .در مورد سه بيت از ابوالعتاهيه راجع به ناپايدار بودن قدرت
دنيوي ٬که به مناسبت سقوط سپهساالران آسيغتگين غازي و اريارق نقل شده ٬بـيهقي
خود ميگويد که آنها را از حافظه درج کرده است )چاپ غني و فياض ٬ص٢٣٩؛ چاپ سـعيد

نفيسي ٬ص . (٢٨١در يک مورد ٬بيهقي بهـقصد بيتي را در نقل قول ديگري از ابوالعـتاهيه
تغيير داده است؛ اين ابيات اصًال در مدح المهدي هنگام رسيدن او به خالفت بودّ ٬اما
بيهقي آنها را به مناسبت نشستن احمد بن عبدالصمد بر مسند وزارت آورده و به جاي

ـکلمه خالفه کلمه وزاره را نشـانده است )چـاپ غـني و فـياض ٬ص٣٧٥؛ چـاپ سـعيد نـفيسي٬

ص.(٤٥٣

٥٥

از سوي ديگر ٬ميدانيم که بيهقي در حفاظت اسناد ديواني تا آنجا که در توان داشت
ـکوشا بود تا آنها را بعدًا در گزارش تاريخ وارد کند .شـغل رسـمي دبـيري او در ديـوان
مدارک بسياري به دستش افتد و اين
رسالت موجب ميشد که نسخههاي اصلي اسناد و
ِ
امکان را برايش فراهم سازد که از آنها سواد بردارد؛ بدبختانه ٬بسياري از اين سـوادهـا
هنگامي که او در زمان سلطنت عبدالرشيد مغضوب واقع شد از دست او بيرون رفت و
مفقود شد . ٥٦در چند مورد ٬به نظر ميرسد که وي نسبت به سرودههاي مـعاصران يـا
اشعاري که به مناسبتهاي تاريخي خاص بالبداهه سروده شده و احتمال ازبينرفتن آنها
ميرفت همان مراقبت را معمول ميداشـته است .مـثًال وي از ابـياتي کـه در غـزنه ٬در
ستايش شجاعت و فضايل مسعود که تازه به سلطنت رسيده بود ٬خوانـده شـد سـواد
برداشت ٬ليکن اين سند بعدًا مفقود شد و او تنها توانست چهار بيت از آنها را از حافظه
نقل کند )چاپ غني و فياض ٬ص١٢٧؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص .(١٣٩ظاهرًا نسخه رثائيه ابونصر
مشکان در مرگ ميمندي نيز ٬که نزديک به سي سال بعد تنها يک بيت از آن به يـادش
مانده بود ٬گم شده بود )چاپ غـني و فـياض ٬ص٣٦٥؛ چـاپ سـعيد نـفيسي ٬ص .(٤٤٠بـيهقي
همچنين ٬آنگاه که به تدوين مجلّ دات مشغول بود ٬از کساني که در ساليان گذشته شاهد
٥٥ـ(ــاصل اين ابيات ٬ضمن شرح حال شاعر ٬در وفيات االعيان )ج ٬١ص٢٢١؛ ترجمه ٬ج ٬١ص (٢٠٥آمده است.
56) Ã Bosworth, ``Early Sources for the History of the First Four Ghaznavid Sultans (977-1041)'', 11,
13-14.
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نامه فرهنگستان ١/ ٧
شواهد شعري در تاريخ مسعودي

تحقيقات ايرانشناسي

قوال در سال
حوادث بودهاند ٬جوياي اخبار و اشعار شد .مثًال هنگامي که با عبدالرحمن ّ
 ٤٥٥به صحبت نشسته بود ٬اخباري درباره عالقه سلطان محمد به شعر عربي و قول و

غزل شنيد )چاپ غني و فياض ٬ص٧٦؛ چاپ سعيد نفيسي ٬ص .(٧٨بهعالوه ٬در اين زمـان ٬از
آشنائي با ابوحنيفه اسکافي بس خوشحال بود ٬شاعري کـه سـرودههاي پـارسي او بـا
ِ
حوادث ساليان گذشته تا روزگار محمود ربط داشت و بيهقي آنها را به تمامي در اثر خود
درج کرد .بيهقي ميگويد که ٬چون در گزارش تاريخ به جنگ دنـدانـقان بـين مسـعود و
سلجوقيان در سال  ٤٣١رسيد ٬جوياي نوشتهاي به نثر يا به نظم درباره اوضاع و احوال
آن زمان شدّ ٬ام ا نتوانست ميان اشعار شاعران بيست سال گذشته چيزي بيابد تا  ٦٨بيت
ابوحنيفه به دستش رسيد.٥٧
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