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 چکیده
 
يکی از مفاهی  بارز اساطیری كه در ايران پس از اسالم نیز در میان عموم مردم و آثار مکتـوب       

های ايم انديشـه كـه در رونـدِ دگرديسـی     باوری است  بررسی جلوهيش ادامه داد، فرّهبه حیات خو
های است، يکی از زمینه خود از دوران باستان به بعد، تغییراتی گوناگون در كیفیّت و كاركرد يافته

 ی بالغیشناختی، روانشناختی و حتجامعههای تاريخی، اب و سودمند پژوهشی است كه ارزشجذ
تـريم نمودهـای خودآگـاه يـا     ت، ايـم مقایـه بـر آن اسـت مهـ      دارد  بـر اسـاس همـیم اهمیـ     بسیار

تريم آثار منثور ادب فارسی كه ه  ماهیتی تاريخی و ناخودآگاه اعتقاد به فرّه را در يکی از برجسته
ه  صورتی ادبی دارد، بررسی كند  ايم اثر، تاريخ بیهقی است  هدف از ايم پـژوهش، توصـی  و   

پنهـان  انديشی در معنا و صورت اثر مذكور است تا بديم ترتیش، سه  غایباً نیمـه جز یات فرّه تحلی 
هـا آشـکار گـردد و    تو نیز برداشـت از ماجراهـا و شخصـی    ايم اعتقاد باستانی در تشريح رويدادها

تـاريخ،  بـاوری در ايـم   دهنـد، فـرّه  ها نشان میتطوّر كاركرد آن تا دورة غزنويان شناخته شود  يافته
ات و رفتارهـای آنـان جلـوه    الن مربود به شاهان و بعضی خصوصیمعموالً در جريان رويدادهای ك

ه در ايـم بـروز دارد  رويکـرد    ون جشم مهرگـان نیـز سـهمی قابـ  توجـ     هايی چكند  نمود آيیممی
 جبرگرايانة تاريخ بیهقی در مواضعی چون به قدرت رسیدن شاهان، حام  نمودهايی قابـ  تلمـ  از  

ر در محتوا و فرم ايم اثر، انحراف كاركرد فرّه را از يک ای متعدد ايم تفکهانديشی است  جلوهفرّه
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دهند و تفاوت بعضی جز یات آن درباری، به خوبی بازتاب می -باور اساطیری به يک ابزار سیاسی
 كنند را با صورت اصی  و باستانیش آشکار می

 
  انديشی، حکومت غزنوی، تاريخ بیهقیهر اساطیری، فرّتفک :یکلیدهای واژه

 

 مه مقد-1

اب پژوهشی، مباح  مربود به اسطوره در تاريخ و تاريخ در اسـطوره  های جذيکی از زمینه

دانی ، اسطوره از سويی با داستان و از سوی ديگـر بـا تـاريخ پیونـد دارد      چنان كه می  است

شـدند؛ امـا پـس از    قت قلمداد میهرچند در گذشته، گاهی اساطیر مانعی برای شناخت حقی

فـی حقـايق   های يک قـوم، نمادهـايی بـرای معر   پیشرفت مطایعات مرتب  ثابت شد، اسطوره

 دينی و شراي  اجتماعی و فرهنگی آن قومند  

« بـاوری فرّه»ای كه در ايران پس از اسالم نیز ادامة حیات داد، های اسطورهيکی از انديشه    

های اساطیری و نیـز موضـوع   لة دگرديسی انديشهئهای آن ذي  مسر كه جلوهاست  ايم تفک

باورهـای   ارتباد تاريخ و اسطوره قاب  بررسی است، در متون ادبی ما نیز كه همـواره حامـ   

 يابی است   اند، قاب  نشانهت ما بودهآگاهانه و ناخودآگاه مل

ها در ايـزدی و  ی آن  بسیاری عرضه شده است كه تمامدربارة فرّه، تعاري  مختصر و مفص

بـوده   (xwarrah)ه فـرّه در پهلـوی خـورّ   »آسمانی دانستم ايم موهبت يکسـانند؛ از جملـه:   

، ايـم  «فر» و( farrah)« فَرَّه»به جز دو ريخت   است  ايم واۀة پهلوی از خوَرنَه برآمده است

  (9/035 :9306ازی، كـز « )( نیز كاربرد يافته استfarra) «فرّه»واۀه در پارسی، در ريخت 

از فـر بـه عنـوان فروغـی نیرومنـد و آفريـدة اهـورامزدا كـه واالتـر از همـة            زامیاد يشت،در 

ايم واۀه در دوران كهم و  به يونـانی نیـز در همـیم مفهـوم       ياد شده است ،آفريدگان است

  انـد در عربی آن را به نور و شعاع ایهی برگردانـده   شکوه، مجد و بزرگی ترجمه شده است

گويـد، ايرانیـان   داند و میآن را نور ساطع از نوراالنوار می ،االشَّاقةحکمدی نیز در سهرور

فروغ »فرّ در اصطالح،   (359-350: 9307)ن ک: آموزگار،  خواندندقدي  آن را خورّه می

يا موهبتی است ايزدی كه هر كس از آن برخوردار شـود، برازنـدة سـاالری و فرمـانبرداری     
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-0/9297: 9300ه،دوسـتخوا ) «گسـتر و دادگـر شـود   رسـد و آسـايش   گردد و به شـهرياری 

9290)  

ه، وابسته به داشتم در ادبیات اوستايی و پهلوی، رسیدن به بركت، اقبال و خواست»هر چند     

آيـد كـه فـرّه بايـد نیـروی كیهـانی و       برمی  آيدا فرّه با خويشکاری به دست میفرّه است؛ ام

ت و جز دم، به صورت قدرت، ثروت و موفقیکاری ورزيدن مرايزدی باشد كه بر اثر خويش

گـردد،  از ايـم نکتـه روشـم مـی      پـذيرد گـذارد و شـک  مـی   آن، بر زندگی مـردم اثـر مـی   

  (9290 -9291)همان: « نیروی كیهانی و جهان انسانی است خويشکاری راب 

ای از نـور كـه   ههایـ »هـا نـور اسـت:    تـريم آن یات و تجسّماتی چنـد دارد كـه مهـ    فرّه تجل   

فرّه را به شک    تصويرهای ايزدان و برخی فرمانروايان بر دور سر دارند، نمادی از فرّه است

آمده است كه فرّة شاهی در آتش بهرام اسـت   زاداسپرمدر   اندآتشی سوزان توصی  كرده

ه ، همه جا فـرّه بـا روشـنی همـراه اسـت و تجّسـ  فـّر       نامهارداويرافدر   هاستكه شاه آتش

فـرّه را بـا     بخـش فرّه ه  آتش است و ه  صورتی از مـايع زنـدگی   اوستا،در   روشنی است

انـد  آسـمان و خورشـید هـ  گـاهی      انـد و آن را نطفـه انگاشـته   آب زندگی نیز يکی دانسـته 

گـاهی نیـز     ها در ايم زمینه پرنده اسـت اند و نماد ظاهری آنهايی از فرّه فرض شدهصورت

چ دارد كه حیوانی باروركننده است و گاهی ه  به صورت آهوست كـه  ايم فرّه صورت قو

ه صـورت بـرّه بـه دنبـال اردشـیر      فـرّه بـ   كارنامة اردشیر بابکان،در   مراد از آن تیزتکی است

  (355: 9307آموزگار، )« است

شـد  مـثالً   حاصـ  مـی   كسش فرّه يا موروثی بـود؛ يـا از راه پیـروزی بـر دشـمنان و حريفـان      

ای بخشید كه برای بازماندگانی كه خود قادر به غلبـه  ل او را چنان فرّهی شاپور اوهاپیروزی

آمـد  در هـر حـال، فـرّی كـه مشـروعیت       گاهی قوی بـه حسـاب مـی   بر رومیان نبودند، تکیه

روثی باشـد و  بود؛ خواه به صورت مـو ها میآورد، بايد باالتريم فرّهپادشاهی را به وجود می

  (95: 9303سودآور،ن ک: ) خواه به شک  اكتسابی

آيد، فـرّة ايـزدی بـه دو طريـق از كـ  پادشـاه       چه از شاهنامة فردوسی برمیآنبر اساس     

عای خـدايی كـردن شـاه و ديگـری     د مستقی  در برابر خدا؛ يعنی اديکی تمرّ»: رفته استمی
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آری   (99تا: یوزيان، بهمايون كات) «برابر خدا؛ يعنی بیدادگری به خلقتمرّد غیرمستقی  در 

آن كس كه دسـت از دسـتان مـردم    »و ستیزی سازگار نیست فرّة ايزدی با كژرفتاری و خرد

  (62 :9307عناصری، « )كند، سزاوار پادافراه استپشت میكشد و به مردم بیرون می

 

 لهئبیان مس -1-1

لة ايـم  ئرسـی، مسـ  بـاوری در آثـار برتـر ادب فا   كنندة مفهوم فرّهبا توجّه به نمودهای تعییم   

های خودآگـاه يـا ناخودآگـاه اعتقـاد بـه فـرّه در       پژوهش، توصی  و تحلی  بارزتريم جلوه

ادبی؛ يعنی تاريخ بیهقی است  هـدف از ايـم تحقیـق،     -تريم آثار منثور تاريخیيکی از مه 

انديشی در شرح رويدادهای گوناگون و قضاوت دربـارة ماجراهـا و   بررسی نقش و تلثیر فرّه

شـود و پـس از گـذر از    های ايم تاريخ است كه از ذهم و زبـان بیهقـی آغـاز مـی    صیّتشخ

م پژوهش در صدد آنی  كـه تطـوّر   رسد  از سوی ديگر، با ايمحتوا و فرم اثر، به مخاطش می

در  -ی كاركرد ايم باور را از صورت اصـی  و باسـتانی آن، تـا رسـیدن بـه دورة غزنـوی      كل

 دريابی     -گذاردبیهقی در اختیار ما می هايی كه تاريخمحدوة آگاهی

 

 پیشینة تحقیق-1-2  

ايــم   دی نوشــته شــده اســتمطایــش مــرتب  بــا آن، مقــاالت متعــد فــرّة ايــزدی و ةدربــار    

های گوناگونی از ايم باور در ايـران پـیش از اسـالم    گذشته از معنا و مفهوم، به جنبهمقاالت،

ه انديشی پـس از اسـالم، چنـدان توجـ    ا به جز یات فرّهماند؛ او گاه شاهنامة فردوسی پرداخته

 :مقاالت مذكور عبارتند ازبعضی از   نشده است

تــا(  بــی) «فــرّة ايــزدی و حــقّ ایهــی پادشــاهان»همــايون كاتوزيــان، محمّــد علــی   -9

ايـم بـاور در    ةكـه بـه پیشـین    901 و 932هـای ، شـماره اقتصادی -اطاّلعات سیاسی

  و سپس آن را در شاهنامه تبییم نموده استجوامع فئوداییستی پرداخته 

مجلّـة زبـان و ادبیـات    تـا(   بـی «)فرّ همای و روايـت در اوسـتا  »یو، حسیم  اسماعی  -0

، واحد خوی  ايم مقایه بـه بررسـی و تبیـیم ايـم انديشـه در اوسـتا پرداختـه        فارسی

  است
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تـا(   )بی «و يهودفرّة ايزدی با ایتفات ایهی در ادبیات فارسی  ةمقايس»پیرن ر، ناهید   -3

نويسندة مقایه، ايم باور را در دو فرهنـگ    ، دورة جديد، سال پانزده شناسیايران

هـای كـاركرد آن را تبیـیم    هـا و تفـاوت  ايرانی و يهودی بررسی كـرده و شـباهت  

  نموده است

ل انديشة سیاسی فـرّة ايـزدی از   انتقال و تحو»طرفان  د بیمحم و    دی، ذكرامحم -2

، صـی سـخم تـاريخ   تخص -فصلنامة علمـی (  9319) «ان به ايران اسالمیايران باست

در ايم مقایه، به روند كاركرد سیاسی مفهـوم فـرّه از دوران     96سال شش ، شمارة 

ی به دوران غزنويان نیـز  سالمی پرداخته شده است و ن ری كلهای اباستان تا دوره

 دارد  

ديشة فرّه باوری در تاريخ بیهقـی بپـردازد، يافـت    در ايم میان، اثری كه به جز یات بروز ان    

 نشد  

 

 ت تحقیقضرورت و اهمی -1-3

 بالغـیِ  -شناسانه، روانشناختی و محتوايیشناختی، تاريخی، جامعهه به فوايد اسطورهبا توج   

هـايی همـواره   باوری در آثار برتر ادب فارسی، پرداختم بـه چنـیم پـژوهش   بررسی نمود فرّه

ادبـی   -اب در خود خواهد داشت  در ن ر گـرفتم اهمیـت تـاريخی   و جذ دمندهايی سوجنبه

هـای  اجتمـاعی ايـران، ارزش   -ه از تاريخ سیاسیقی و تعلق آن به مقطعی قاب  توجتاريخ بیه

راهگشـای بررسـی    توانـد كنـد  ايـم مقایـه مـی    ص مـی حقیقاتی از ايم دست را بیشتر مشـخ ت

 در ساير متون بزرگ و كهم ن   و نثر فارسی باشد كننده، ر مه  و تعییمهای ايم تفکجلوه

 

 بحث -2
 باوری در ایران اسالمیفرّه -2-1

پیش از ورود به مبح  اصلی و پرداختم به نمودهای اعتقاد به فرّه در تاريخ بیهقـی، گـذری   

رسد  پس های روند ايم انديشه در ايران پس از اسالم، ضروری به ن ر میتريم جلوهبر مه 

باوری از دوران باستان و رسیدن آن به عصر اسـالمی ايـران، ايـم اعتقـاد     ور انديشة فرّهاز عب
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 سیاسـی يافـت:   -بیشتر از آنکه حام  مفاهی  اساطیری پیشیم باشـد، كاركردهـای اجتمـاعی   

انیـت فرازمینـی   ران اسالمی، معیاری برای سـنجش حق انتقال فرّة ايزدی از ايران باستان به اي»

ايم انديشه در هـر دورة تـاريخی، بـر اسـاس مقتضـیات        دة مردم گرديعام یانسالطیم در م

سیاسی و اجتماعی، مراح  مختلفی را سپری كرد؛ ویی كماكان در اص  فکری و دينـی آن  

ر، برای درپوش گذاشتم بر خطرات احتمـایی  استفادة ابزاری از ايم تفک  ای وارد نشدخدشه

محمـدی،  ) «دآمـ ملکرد نامناسش پادشاه پـیش مـی  های اجتماعی بود كه به فراخور عخیزش

9319 :32)  

هـايی در  ه ويژة ایهی شـد و منجـر بـه تـالش    ، مفهوم فرّة ايزدی برابر با توجپس از اسالم     

ه بـا  ای ايـران گشـت كـ   های حکومت شاهان به پادشاهان اسطورهراستای نسبت دادن سلسله

به ديگر بیان، گرفت  ان مردم انجام میها در میت حکومتهدف ايجاد مشروعیت و محبوبی

( معنـا شـد   1: 9300سرخوش كرتیس، ) «ایتفات ایهی»ايم واۀه در دوران اسالمی مترادف با 

ی دربـارة فرمانروايـان مغـول نیـز صـورت      هـا حتـ  و كـاركرد يافـت  شـگفتا كـه ايـم تـالش      

تو، هماننـد  بینـی ، اویجـاي  در تصـويری كـه در شـاهنامة ابوسـعیدی مـی     »کـه  گرفـت! چنان می

ای در پشت سر دارد كـه نماينـدة فـرّ اوسـت و يـا دسـتمایی دريافـت        برادرش غازان، شمسه

  (99: 9303سودآور، ) «د كه بیانگر تفويض حکومت به اوستكنمی

 های باور به فرّه در تاریخ بیهقی بررسی جلوه -2-2

ای از افـه هان، در یفل و نصـش شـا  در سراسر تاريخ بیهقی، ماجرای به قدرت رسیدن و عز    

هـا بـوی جبـر    هـايی كـه از آن  اسـتدالل  جبرآمیز پوشیده شده اسـت و در طـی   تقديرگرايی

 خوانی :   جا كه میآيد؛ به عنوان نمونه، آنمی

چنان رود كه وی خواهد و گويد و فرمايد؛ نه چنان كه مـراد آدمـی    و قضای ايزد عزوج »

و تعـایی گـردش اقـدار و حکـ  او راسـت در       در آن باشد؛ كه به فرمـان وی اسـت سـبحانه   

راندنِ منحت و محنت و نمودن انواع كامکاری و قـدرت و در هـر چـه كنـد عـدل اسـت و       

  (0-3/ 9: 9301 بیهقی،)«   وی رسد ازيم بدان و از آن بديمملک روی زمیم از فض
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میـان،   كنـد و در ايـم  در جايی ديگر، امیرمسعود با معتمدانش از قصـد سـو  پـدر يـاد مـی       

شمارد  در ادامـه، در  م میسیدن به خود را بر خواست پدر مقدخواست خدا؛ يعنی آسیش نر

های محمود و پشتیبانی از مسعود مهریفار در رابطه با بیها و پیشنهاد عبدایغپاسخ به وسوسه

 : گويدبرای حکومت ه  می

یر محمود پدرِ مم اسـت و  همداستان نباش  ازيم سخم بینديشید تا به كردار چه رسد؛ كه ام»

او خود پیـر شـده اسـت و ضـعی  گشـته و نـاالن            مم نتوان  ديد كه بادی تند بر وی وزد

چـه تقـدير كـرده     مم زندگانی وی خواه  تا خدای عزوجـ   باشد و عمرش سر آمده ومی

« مـم باشـید   است و از شما بیش از آن نخواه  كه چون او را قضای مرگ باشد    در بیعـتِ 

  (903-902ان: مه)

ای بـا مفهـوم اختیـار    در ماجرای امیر منصور نوح سـامانی، آيـه  در همیم زمینة موضوعی،     

پسـندانه بـه استشـهاد    گردد؛ اما در نهايت، برای توضیح نـوعی تقـديرگرايی سـلطان   ذكر می

 شود:گرفته می

 يُغیِّروا ما باَنفُسِهِ   ايم قوم با مـا صـلح و  و امیر محمود گفت، اِنَّ ایلّهَ ال يُغَیِّرُ ما بِقَوم  حَتّی »    

ذكرُه نپسنديد    و چون خداوند و خداوندزادة خـويش   عهد كردند؛ پس بشکستند  ايزد عز

را چنان قهر كردند، توفیق و عصمت خويش از ايشان دور كرد و مُلـک و نعمـت از ايشـان    

  (670-671همان : )« دبستد و به ما دا

گونـه موضـوعات كـالن،    ها در تاريخ بیهقی ك  نیست  بیهقـی در ايـم  نهاز ايم دست نمو    

تـر،  ا در امـور جز ـی  امـ  ؛شـود ته با توجیه و توضیح آمیخته میمحور دارد كه ایبنگرشی جبر

ــوع  در اليــهكنــد  روی آزادی در انديشــه و كــردار، بیشــتر تلكیــد مــی  هــای زيــريم ايــم ن

ايی در تـاريخ  باوری قاب  رديابی است  فرمـانرو فرّههايی بارز از رويکردهای جبرگرا، نمونه

های وابسته به شراي  و كردار فرد، به اراده و نیرويی مـاورايی  ت و معلولبیهقی، فراتر از عل

هايی معنادار با بح  فرّه دارد  پادشـاه بـه قـدرت رسـیده، بـه      پیوند خورده است كه شباهت

ه بـه دییـ  شايسـتگی و برازنـدگی، از موهبـت      منـد باسـتانی اسـت كـ    مانند همان پادشاه فرّه

رسـد  سـاختار و   گردد و به مجد و ع مت میآسمانیِ ساالری و شکوهمندی برخوردار می
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هـا روی در نـو   ا جز یـات و اسـتدالل  شابه همان جريان اساطیری است؛ امیات ايم روند، مكل

ری بیشـتر از آنکـه   زاوارسد؛ چون سزاوار است و ايم سـ شدن دارند  پادشاه به حکومت می

ت و اعمال درخشان او باشد، مـوهبتی اسـت ايـزدی كـه شـام  حـال او گشـته        نتیجة شخصی

 است 

در بروز ايم ديدگاه بیهقی كه عالوه بـر امـور يـاد شـده، بـه اعمـال و ديگـر رويـدادهای            

 ی آگاهانـة بقايـای  اه يا حتشود، عالوه بر حضور ناخودآگمنتسش به پادشاهان نیز مربود می

های تاريخ و چند ويژگی روحی خود بیهقـی را  تاوری باستانی، سه  اعتقادات شخصیبفرّه

جـو و تربیـت   هـايی ماننـد تـرس و احتیـاد، روحیـة صـلح      ه  بايد در ن ر گرفـت؛ ويژگـی  

درباری، تماي  به حفظ اثر و عالقه به خاندان غزنوی  ايم خصايص گاه تا آن انـدازه قـوّت   

در شـوند؛ بـرای نمونـه او    جـوی بیهقـی فـا ق مـی    خردگرا و اسـتدالل يابند كه بر روحیة می

كند، گناه اصلی را به گـردن  ماجرای تخلیة غزنیم، با وجود آنکه امیر مسعود را نکوهش می

 اندازد:تقدير می

قضا چنیم نیست كه آدمی زهره دارد كه با وی كوشش كنـد و ايـم مَلـک رضـی ا    عنـه      » 

ران كشید  هر چند مستبد به رای خويش بـود، شـش و شـبگیر    تقصیری نکرد و یشکرهای گ

  (792 همان :) «ه تقدير كرده بود ايزد عز ذكرُهكرد؛ ویکم كارش بنرفت ك

تواننـد بـه صـورتی ظريـ  و     هايی هستند كـه مـی  ها گذشت، مثالهايی كه ذكر آننمونه   

 ه صـورت تـازة فـرّه   ی پنهان، دگرديسی سیمای فرّه را آشکار كنند  ايـم گونـه اسـت كـ    حت

يابد و دوشادوش ن ـر بـه تليیـد و حمايـت خالفـت      سیاسی می –باوری، كاركردی درباری

مشـروعیت پادشـاه   »گردد؛ يعنی تبییم بغداد، ابزار كسش وجاهت برای حکومت غزنوی می

  (05: 9319دی، محم) «قدر ایهی و قرارگیری فرّة ايزدی با قاعدة قضا و

دارد قاد به فرّه، يک تفاوت اساسی ديگر ه  با صورت باستانی خـود  ايم چهرة تازه از اعت   

ناپذير فرّه بـا خـرد و اختیـار    كند و آن ه  پیوند جدايیه میكه در بسیاری موارد جلش توج

 است:  
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در فرهنگ كهم ايرانی، فرّه و خرد ارتباطی تنگاتنـگ و ناگسسـتنی دارنـد و فـرّ ايـزدی      »   

حساب و كتاب و بـدون كسـش شايسـتگی بـه كسـی تعلـق       بیامتیازی فوق بشری نیست كه 

گیرد  موهبتی است كه پاداش خردورزی و انجام دادن خويشکاری اسـت كـه خـود نتیجـة     

رات ديـوان  (؛ امـا در تفکـ  057: 9301)موسـوی و خسـروی،    «خواست و ارادة انسـان اسـت  

« ماننـدگی سـلطان  بـی ایقا و تثبیت اصـ  نیسـت همتـايی و    » ساالرانة وابسته به دربار غزنوی،

تريم هنجارها بود كه آداب خاص خود را داشت و با تخطی از (، از مه 29)دیريش، بی تا: 

مند؛ انحرافـی  شد  ايم، تحمی  فرّه است؛ نه تشخیص آن در انسان فرّهت مقابله میآن به شد

ن آن را ( ايم باور اساطیری، گريبا372: 9307)بهار، « زندگی ناخودآگاه»است كه در طول 

 گرفته بود  

مانند و همتا نیز در همیم فضـای ایقـايی و اقنـاعی قابـ  بررسـی      ساختم ناجی از پادشاه بی   

( اسـتوار اسـت و   9299/ 9: 9300)دوسـتخواه،  « باور امیـدبخش ناجیـت  »است؛ امری كه بر 

ود و هـای اسـاطیری و باسـتانی ايرانیـان دارد  از ايـم من ـر، محمـ       ای كهـم در انديشـه  سابقه

شوند كـه مـردم را از سـت  قرامطـه و فسـاد ديلمیـان       مسعود ناجیانی دییر، عادل و مهربان می

  در چـارچوب ايـم   (90/ 9: 9301)ن ک: بیهقـی،   كنندرهانند و رسوم اسالم را زنده میمی

 و« راحـت »خصوص محمود غزنوی، كسانی هستند كـه از ازل بـرای رسـاندن    باور، آنان و ب

  (07-00)ن ک: همان :  اندم آفريده شدهبه مرد« ايمنی»

 باوری در ذهن و زبان بیهقینمودهای فرّه -2-3

  است  هـر  فرم تاريخ بیهقی باز ه  قاب  تلمانديشی در محتوا و های فرّهآمد و رفت جلوه   

 ر را بر ما عیان كند؛ مثالً آنايم تفکتواند تحلیلی داشته باشد كه زوايايی تازه از شاهدی می

 خوانی :جا كه دربارة تلسیس دویت غزنويان و رؤيای سبکتگیم می

گفـت: يـا   منـد كـه نزديـِک مـم آمـد و مـرا مـی       به خواب ديدم پیرمردی را سخت فـرّه »    

گک بـدو بـاز دادی و   كه بر آن آهو ماده كردی و ايم بچسبکتگیم، بدان كه آن بخشايش 

را غـزنیم گوينـد و زاویسـتان، بـه تـو و       جو يله كردی، ما شهری را كـه آن اسشِ خود را بی

  (915/ 9: 9301)بیهقی، « تو بخشیدي ؛ و مم رسول آفريدگارمفرزندان 
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بینی  كه فضـای قدسـی خـواب و تصـريح یفـظ فـرّه، چقـدر در ایقـای نصـیش ايـزدی           می   

ک صـفت و  نتیجة يـ  ،ويژه اينکه، ايم موهبتبه سبکتگیم و سلسلة او به مخاطش تلثیر دارد؛

 مندی فی شده است كه عبارت است از همان شايستگی فرّه  انسانی و آسمانی معرعم

ویـی  »بینـی  كـه مسـعود را    لة جانشینی محمود میئدر جايی ديگر، در مواجهة بیهقی با مس   

 داند: تر میخواند و اطاعت از او را واجشمی« عهد بحقیقت

بحقیقت بود به بنـدگان ارزانـی     ، شاخ بزرگ را از اص  ملک كه ویی عهدوجخدای عز»

الم  امـروز  ایسداشت و سايه بر مملکت افکند كه خلیفت بود و خلیفتِ خلیفتِ مصطفی علیه

  (0: )همان« تر داشتندناچار سوی حق شتافتند و طاعت او را فريضه

در ايم نمونه، سزاواری برای رسیدن به پادشاهی، در قایش يـک تشـبیه تبیـیم شـده اسـت          

 ،د بزرگتريم و بهتريم شاخة درخت دویت غزنوی است كه بايد به قدرت برسد و ايـم مسعو

 عیم خواستة خداست 

نمايـد  هايی غیر از دویتمردان غزنوی نیـز رخ مـی  تايم گونه از تفکر، گاه دربارة شخصی    

 طـور كـه پیشـتر   سازد  همـان ه میور نويسنده متوجكه ذهم ما را بیشتر به نهادينگی آن در با

آتـش  »آتـش اسـت  تعبیـر     ،هـا یی گونـاگون دارد و يکـی از ايـم تجلـ    هـا ی، تجلآمد، فرّه

 بـرد، تشـبیهی اسـت بـا ۀرف    كه بیهقی در جايی آن را بـرای اسـکندر بـه كـار مـی     « سلطانی

اسکندر مردی بود كه آتشِ سلطانیِ وی نیرو گرفـت  »  از من ر موضوع ما: ساختی قاب  تلم

تعبیـر اخیـر     (06)همـان:  « ت انـدک و در پـس خاكسـتر شـد    چنـد سـخ   و بر باال شد روزی

 تواند اشارتی از گیسختم فرّه باشد می

آورد و در تشـبیهی ديگـر كـه    شمار میه خزاد ببرای فر« میراثی حالل»پادشاهی را  ،بیهقی  

قیـت  ست خداوند برای تصـاحش قـدرت و موف  باز ه  با نور و روشنايی ارتباد دارد، از خوا

 گويد:وی میخاندان غزن

ايـزد عـزَّ    خزاد بم ناصرديم ایلّه اَطالَ ایلّـهُ  بقـا َهُ آن را میـراث دارد؛ میراثـی حـالل         فر»   

ذِكرُهُ چون خواست دویت بديم بزرگی پیدا شود بر روی زمیم، امیر عـادل سـبکتگیم را از   

از آن اصـ ِ  درجة كفر به درجة ايمان رسانید و وی را مسلمانی عطا داد و پـس بركشـید تـا    
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ها اسالم بیاراسـت  بدان شاخ  ترها پیدا آمد به بسیار درجه از اص  قویشاخ ،درختِ مبارک

ایسّالم در ايشان بست تا چون نگاه كرده آيد، محمود و مسـعود     و قوّت خلفای پیغمبر علیه

دو آفتاب روشم بودند پوشیدة صبحی و شفقی؛ كه چون آن صبح و شفق برگذشـته اسـت،   

  (01:همان) «ها پديد آمده استنی آن آفتابروش

 ه است:م نمونة اخیر، چند نکته قاب  توجدر اي   

 های كسش فرّه؛ يعنی موروثی بودن   انعکاس يکی از شیوه9

ی سـبکتگیم، صـرفاً نتیجـة ارادة ایهـی     جا كه تمام روند مسلمانی و ترقـ   جبرگرايی؛ تا آن0

 شود دانسته می

 اسی در تثبیت و تقويت قدرت غزنويان حوری خالفت عب  تلكید بر نقش م3

 كه ريشة پهلوی فرّه است   « خُوَرَّه»  ايهام تبادر موجود میان آفتاب و یفظ 2

   رابطة صبح، آفتاب و روشنی با خورشید؛ به عنوان يکی از نمودهای متجسّد فرّه 5

ای سـان خیمـه  همُلک را بـ او   پردازدبه مَثَ  سلطان و مردمان می در موضعی ديگر، بیهقی    

هايش هسـتند  سـپس سـخنی در    داند كه شاه ستون آن است؛ یشکر طنابش و رعیت میخمی

كند  و با ايم فضاسازی، در سـاختاری تشـبیهی   باب قهر، قدرت و داد، از انوشیروان نق  می

كسـش  رسـد  در ايـم نمونـه، بـر تـالش، هنرنمـايی و       به تبییم مشروعیت خاندان غزنوی می

شود؛ ضمم اينکه دوباره از نمـاد آتـش بهـره گرفتـه شـده اسـت؛       شايستگی بیشتر تلكید می

 خوانی :  كه میچنان

و اگر از نژاد محمود و مسعود، پادشاهِ محتش  و قاهر نشسـت، هـیچ عجـش نیسـت؛ كـه      »    

 يم پسر بويه بـود كـه سركشـیده   بوشجاع عضدایدویه وایديعقوبِ یی  پسرِ درودگری بود و 

ت و تقـدير ايـزدی جلّـت    ديلمیـان و از سركشـی بـه نفـس و همـ      پیشِ سامانیان آمد از میانِ

تر آمـد از پـدر و خويشـاوندان و    ت و نفس قویگه پسر عضد به همعَ َمَتُهُ مُلک يافت  آن

و هـر جـا عنايـتِ     .   آن كرد و آن نمود كه در كتاب ِتـاجی بواسـحقِ صـابی برانـده اسـت     

ها ظـاهر كـرد، از خاكسـتر آتشـی فـروزان      ه آمد و همه هنرها و بزرگیآفريدگار ج ّ جَالیُ
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شود تر میانديشی نزديکای ديگر، بیهقی به صورت كهم فرّهدر نمونه  (366)همان: « كرد

 گردد:و سه  بیشتری برای كردار، خرد و اختیار قا   می

دشـمنان و داد كـه دهنـد     قوّتِ پادشاهان انديشة باريک و دراز است و ظفر و نصرت بـر »    

ق و میان خارجی متغلّش آن كه فرق میان پادشاهان مؤيّد موف های ايزد تعایی؛موافق با فرمان

است كه پادشاهان را چون داد ده و نیکوكردار و نیکوسیرت و نیکوآثار باشند، طاعت بايـد  

يـد  د، خـارجی با داشت و گماشتة بحق بايد دانست و متغلّبان را كه ستمکار و بدكردار باشـن 

  (01 -12)همان: « گفت و با ايشان جهاد بايد كرد

ه است؛ همیم طـور  مه با اصول آيیم زردشتی قاب  توجو تناسش ايم كل« نیکو»بسامد واۀة    

خـارجی  »ر برابـر  تلكید بیهقـی بـر آزادی رعیـت در اطاعـت از پادشـاه دادگـر يـا طغیـان د        

داند كه بايـد اطاعـت   ن غزنوی را جزو آن گروهی میه و در ادامه، او پادشاهاایبت«  بدكردار

جنبشـی  »كنـد، بايـد   ها كه به گواهی بیتی از دقیقی كه بیهقـی بـدان اسـتناد مـی    شوند؛ همان

 داشته باشند:   « آسمانی

ــزد                    ــک خیــ ــلت ملــ ــة وصــ ــرا بويــ  كــ

 

 يکـــــی جنبشـــــی بايـــــدش آســـــمانی 

 (376)همان:                                            

بیهقی در طول تاريخش، میان تقديرگرايی جبرآمیز و اعتقـاد بـه دییـ ، منطـق و انتخـاب،         

بینـد و گـاه بـه    درآمد و شد است و متردّد  گاهی همة رويدادها را نتیجـة قضـای مقـدّر مـی    

دهد  داليلی كه او كـ  و بـیش، مسـتقی  و غیرمسـتقی ، در     سهمی بیشتر می ،ترعوام  جز ی

انـد، گـواهی بـرای ايـم     گريزی باسـتانی آورد و يادآور سیر فرّهوند افول قدرت مسعود میر

 تـريم دییـ  بیهقـی بـرای زوال قـدرت مسـعود، يکـی بخـت         یآينـد  كلـ  مطلش به شمار می

اختیاری دارد ها را كه يکی روی در سوی بیتخردی  ايم علبرگشتگی است و ديگری بی

تـوان  تـر اسـت، از مجمـوع توضـیحات بیهقـی مـی      مربـود  و يکی به آگاهی و آزادی عم 

 خوانی :برداشت كرد  در ايم رابطه می

ل هـر چـه هسـت همـه     در او  انگیزتـر اسـت  او  و حضیض زندگی مسعود، از همه عبـرت »

هـر   :نويسـد يابد  بیهقی مـی فاق، هر حادثه به سود او جريان میهر ات  كامیابی و پیشبرد است

8 



 177 یهقیب خیتار در باوری فرّه هایبر جلوه یلتأم                     69 پاییز و زمستان

 بینـی گردد، حتـی امـور جز ـی و پـیش    ویی چون بخت از وی برمی؛ بود روز امیر را بشارتی

از چـارده  ، «دنـدانقان » یشکر صدهزار نفری در نبرد  شوندپذير ه  به كوه مشک  تبدي  می

خورد و خود او به رايگان و بیهـوده، پادشـاهی   گرد، شکستی مفتضحانه میهزار ترک بیابان

  (3 :9321اسالمی ندوشم، )« دهدو سرانجام جانش را از دست می

هـای بخشـیدة امیـر    گیـری صـله  اوییم اشتباه آگاهانة مسعود از ن ر بیهقی، دستور باز پـس     

و » :گـردد مسعود با وجود اندرزهای مشفقان خیرخواه، از تصمی  خود بـازنمی   د استمحم

يگـران  ها را سرد كردند بر ايم پادشـاه، آن بـود كـه بوسـه  زوزنـی و د     نخست كه همه دل

« ها كه برادرت امیر محمد داده است، باز بايد ستدتدبیر كردند در نهان كه مال بیعتی و صله

بینی و آز مسعود، ديدة خرد او را بست و بـه  به عبارت ديگر، دهان  (056/ 9: 9301 بیهقی،)

 «انـدام آمـد  نخست ببريد و اندازه نگرفت؛ پس بدوخت تا موزه و قبا تنگ و بی»قول بیهقی 

  (051: همان)

رود دوستی و حرص مسعود پیش مـی جريان از دست رفتم شايستگی، با فزونی يافتم مال    

سوری پسر مُعتَـز را كـه   انجامد؛ مثالً ی بیداد به آنها میتفاوتی او نسبت به مردم و حتبی و به

دانـد  می «چاكری نیک»های بسیار به مردم خراسان كرده، به خاطر هدايای ارزشمندش ست 

های آنهـا  (؛ يا در ماجرای مال خواستم از اهایی آم ، به تنگدستی و البه225)ن ک: همان: 

  (257-251)ن ک: همان:  كندتريم اعتنايی نمیكوچک

يابند  مسعود در هیچ شرايطی دست از عـیش  ها ادامه میها و مسئوییت ناپذيریكفايتیبی    

)ن ک: همـان:   تـی بـا ديـدن قحطـی و بـالی نیشـابور      دارد؛ حها برنمیو نوش و شادخواری

تــدريج زمینــه را بــرای روی هخودمحــوری و تصــمیمات ناانديشــیدة مکــرّر، بــ  (600-639

سازند؛ روندی كه با از دست رفتم فرّه به دیی  كژی برتافتم اقبال از او و سلطنتش فراه  می

مسـعود قـوّة   خوانی : زمـانی كـه   و نابخردی منطبق است  در راستای ايم نکته و تليید آن می

دهـد و نسـبت بـه سـت ِ كـارگزارانش واكنشـی نشـان        اغماض و عفـو خـود را از دسـت مـی    

تـی نسـبت بـه رعايـايش     نـه تنهـا ديگـر محب   او   يابـد دهد، خود نیز در استبداد دستی مینمی

 .دهدخواه ه  رفتاری شايسته نشان نمیندارد؛ بلکه با كارگزاران نیک
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گـذرانی در وجـود   مسئوییتی و خـوش دوستی، استبداد، بیتوزی، مالبینی، كینهنآز، دها    

سـان  ه بـ ؛ رسـد های او بـه پايـان مـی   دهند و ديگر او  كامیابیمسعود دست به دست ه  می

شـود  ا به سبش اشتباهات، فرّ از او گسسته مـی مند كه مورد عنايت ایهی بوده؛ امپادشاهی فرّه

ن ک: ) شـود اقبایی و ناكـامی در شکسـت و مـرگ خالصـه مـی     و پايانش بـا حضـیض، بـد   

بـا اينکـه خـود    »آوريـ : ايـم فـرّه    ايم جاست كه به ياد می  (036: 9305كلیفورد باسورث، 

  (32: 9372آموزگار، ) «اهبان است، نیاز به نگهبانی داردنگ

 آیین مهرگان -2-2
می؛ بلکـه بـه یحـا  همراهـی بـا      پادشاهان غزنوی، قاعدتاً نه به دییـ  تمـايالت ملـی و قـو       

ه هايی از قبی  مهرگان توجـ ها دارند، به آيیمايرانیان و نشان دادن اينکه عاليقی از جنس آن

شـناختی كـه   ه، عالوه بر فوايد فرهنگی و روان  بررسی نمودها و جز یات ايم توجكردندمی

رگـان توسـ  شـاهان    تواند به موضوع ايم پژوهش نیز مربود باشد  بزرگداشت مهدارد، می

بـاوری داشـته باشـد و    تواند پیوندی آگاهانه با فـرّه غزنوی و بازتاب آن در تاريخ بیهقی، می

به پادشاهان آن سلسـله  وضـوح بیشـتر ايـم      -هرچند برساخته  –تمثیلی باشد از انتساب فرّه 

یترا از ايـزدان  مهر يا م»طلبد: ت و پیشینة ايم آيیم باستانی را میبر ماهیمطلش، گذری كوتاه 

  (997: 9302)مهـريم،  « كردندها به نام شمس پرستش میمشهور ايران بود؛ همان كه سامی

بال شاهانه يـا  تريم وظاي  میترا، حفاظت از اقيکی از مه »ای ايران ه  در باورهای اسطوره

گونه كـه در اعطـای شـکوه و    مهر همان  (93: 9300سرخوش كرتیس،) «خورنه يا فرّه است

بـاره  مجد به پادشاهان دخایت داشت، در سلش افتخار و قدرت از آنان نیز سهی  بود  در ايم

ا چـون از راهـش   بخشـد؛ امـ  به پادشاهان تا  و ديهی  و عزّت و افتخار مـی »  او اند كهنوشته

در جايی   (999-990: 9362رضی، « )دهدت و خواری سوقشان میشوند، به ذیمنحرف می

واســطه و میــانجی میــان خــایق و مخلــوق و گــواه »بینــی : مهــر زمینــه مــی ديگــر نیــز در ايــم

شــکنان )اســت(     مهــر، دروغگويــان را بــه ســختی كیفــر راســتگويان و كیفــر دهنــدة عهــد

  (00:  9372)عناصری، « كندنگاوران با ايمان را ياری میدهد؛ همان سان كه جمی
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كاوة آهنگر بود و بر تخت نشسـتم فريـدون     روز مهر از ماه مهر، زمان به ثمر نشستم قیام   

منوچهرپـور،  ) گزيدنـد دادنـد و جانشـیم برمـی   پادشاهان ايران باستان در ايم روز بار عام می

او را به يـک سـازنده و در عـیم حـال     ،     پیوند مهر با شهرياری»از سويی   (06- 07 :9377

از ايــم ( و 927-920 :9307اسـماعی  پـور،   )« تويـران كننـدة پادشــاهان تبـدي  كـرده اســ    

 يابد روست كه مهر با فرّه و پادشاهی و نیز با ايران باستان و اساطیر پیوند می

به ظـاهر دوسـتدار اسـالم و ايـران بودنـد  نـوروز، مهرگـان و سـده را بـه خـاطر           »غزنويان    

ايرانیان؛ عید فطر و اضحی را به خـاطر خلیفـه و هـر دو را در حقیقـت بـرای محکـ  كـردن        

دادند و مجایس جشم و سـرور  بار عام ترتیش می ؛گرفتند    های سلطنت خود جشم میپايه

برگـزاری شـکوهمند   (  همیم 290- 293: 9321ح رستگار، فال) «ساختندو شادمانی برپا می

ی مهرگـان يـا مهرجـان،     هـا اسـی بـود كـه بـه واۀه    آيیم مهرگان؛ حتی در دربـار خلفـای عب  

  (960: 9302ن ک: مهريم،) و باشکوه بخشید ج مفهوم جشم بزرگبتدري

هـدايای ارزشـمندی كـه در ايـم گونـه مراسـ  نصـیش         تمامی ايم مزايا و دالي ، به اضافة   

هـای آن  ه بازتاب مهرگان و وابسـته ی مناسش بود برای بسامد قاب  توجاشد، زمینهشاهان می

انديشـی در  هايش، ردّپای فرّهلی در تاريخ بیهقی  ايم نکته چنان كه گفتی ، در كنار همة تح

ذهم بیهقی، شاهان غزنوی و مردمان آن روزگـار را در برابـر قضـاوت خواننـده بـه نمـايش       

 گذارد می

 شیرگیری مسعود -2-5    

يکی ديگـر از مـواردی كـه ذهـم مخاطـش را از ن رگـاه موضـوع ايـم پـژوهش درگیـر               

د ششـ  تـاريخ بیهقـی بـه آن     ر مجلـ اسـت كـه د  « رگیری امیـر مسـعود  شی»كند، حکايت می

هـای  يم روايت، هرچند صرف ن ر از جنبـه ا  (992-996 /9: 9301)بیهقی،  .شوپرداخته می

خودآگـاه يـا    -توانـد صـورتی نمـاديم   آمیزش، تاريخی است و روی داده، میبایقوّة  اغراق

 صال سلسلة غزنوی؛ به ويژه مسعود، با فرّه باشد از ات -آگاهناخود

ا تواند ايم ماجرای شیرگیری را صرفاً در تبییم شجاعت مسعود آورده باشد؛ امـ قی میبیه    

توانـد از ارتبـاد رمزآیـود شـیر بـا فـرّه، قـدرت، نـور و پادشـاهی          ی در ايم صورت، نمیحت
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گونه است كه ايـم حکايـت در تـاريخ بیهقـی، در تناسـش بـا سـاير        الع بوده باشد  ايماطبی

ی داشته باشـد؛ چـرا كـه اصـوالً     واند كاركردهای نماديم قاب  تلملتیباوری، مهای فرّهجلوه

ايم ستیزه در كشمکش انسان بدوی برای دسـت  »جدال است:  ایگوكهم هایيکی از گونه»

های شـرور آسـمانی   ایگويی با قدرتصورت نبرد میان قهرمان كهميافتم به خودآگاهی، به

: 9307)يونـگ،  « كننـد، بیـان شـده اسـت    یدا مـی نمود پكه به هیلت اۀدها و ديگر اهريمنان 

ياری، شهامت، خورشـید و  ها همواره شیر را نمادی برای شهراز سوی ديگر، اسطوره  (975

ای بـارز و  ضـمم اينکـه شـیر از نمادهـ    ؛ (20: 9307پـور،  اسـماعی  )انـد  فی كردهعدایت معر

   (025: 9305، )هینلز برجستة فرهنگ مهری است

ایگـويی  ح ، در مواجهه با مخاطش آگاه، خواه ناخواه حام  مفاهی  كهـم روايت مورد ب    

های آن است  ايم ويژگی، همان طـور كـه   های مرتب  با فرّه و شاخصهو اساطیری و انديشه

  انديشی در تاريخ بیهقی، قاب  تلمگذشت، رويارويی مسعود را با شیر، از من ر موضوع فرّه

 سازد می

 

 گیرینتیجه -3     

 های ايم پژوهش عبارتند از:تريم يافتهمه 

هـايی خودآگـاه يـا ناخودآگـاه     ای كه در تاريخ بیهقی جلوهيکی از موضوعات اسطوره     

رهـای  ر عمـدتاً خـود را در خـالل ماجراهـا و رفتا    باوری است  ايـم تفکـ  ی فرّهدارد، انديشه

 نماياند و رسوم میا و بعضی آداب نهكالن شاهان، گروهی از خصوصیات برجستة آ

تقديرگرايی جبرآمیز كه بخصوص در ماجرای به قدرت رسیدن يا عزل و نصش شـاهان       

نمايــد، در ۀرف ســاخت خــود حامــ  و نیــز اعمــال و رويــدادهای مــرتب  بــا آنــان رخ مــی

باوری اسـت كـه ایبتـه در صـورتی تطـوّر يافتـه، كـاركردی ابـزاری و         نمودهايی بازر از فرّه

سیاسی يافته است و در خدمت كسش مشروعیت برای پادشاه قـرار گرفتـه اسـت      -درباری 

منـد اسـاطیری اسـت كـه از     شاه به قدرت رسیده در تاريخ بیهقی، مانند همان فرمانروای فرّه

ی خود بیهقی سـزاوار  هرچند از ن ر مخاطش و حت موهبت ايزدیِ شهرياری برخوردار است؛

شود  فی میمانند و برتريم معرمانند و برتريم نیست؛ بیايم ع مت نباشد  پادشاه غزنوی بی
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به ايم ترتیش، معموالً سه  خرد و اختیار در ايم صورت تازه، بسیار كمتر از شـک  باسـتانی   

 شوند ر میت مسعود را متذكگردد؛ مگر در اشاراتی كه روند افول قدرآن می

د در تـاريخش دارد  بـارزتريم شـگرد    دهايی متعـ باوری در ذهم و زبان بیهقی، جلوهفرّه     

 بالغیِ بیهقی برای ایقای مفاهی  مرتب  با ايم انديشه، استفاده از تشبیه و نماد است  –فرمی 

توانـد    شاهان غزنوی و بازتاب ايم آيیم در تاريخ بیهقی، مـی بزرگداشت مهرگان توس     

از انتساب فرّه به سلسلة مـذكور  ايـم   باوری داشته باشد و تمثیلی باشد پیوندی آگاهانه با فرّه

 برداشت به دیی  ارتباد چند جانبة مهر با فرّ شاهان است 

روايت شیرگیری مسعود، صرف ن ر از جنبة واقعیش، قابلیت ايـم را دارد كـه تصـويری         

از ارتباد فرّه با حکومت غزنوی باشد  برجستگی ايم امر، به دیی  بـار نمـاديم، اسـاطیری و    

 یگويیِ شیر و جدال با آن است اكهم
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