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Political Conservatism of Courtiers from the Perspective of Abolfazl Bayhaqi 

Conservatism is in fact one of the types of face-to-face and long-distance dialogues that 

are established between the Ghaznavid court officials with each other or with the 

princes, especially Amir Massoud. The method of work in this research is descriptive-

analytical. Categorizes thematically and by explaining and analyzing them will bring out 

the results. These dialogues between the famous political and social classes of the court, 

including: Amir with the minister, Amir with the secretary, Amir with Hajib, the 

minister with Amir, Amir With Amir, etc., ideas such as: 1- Amir's wise defense of the 

communication policies of the ministers 2- Authoritarianism with the necessary 

confidence, relying on the expedient approach 3- Confidence in position, and insight 

Contradictory politics and his performance with praise by Amir 4- Introducing an 

efficient minister as a reliable supporter in strengthening political and social interests in 

the territory under his command, etc. Also, during these thoughts, various political 

issues arise. Such as: 1- Hope and motivation to Amir 2- Decisive but unwise and 

hasty decision 3- Determination in the behavior and speech by the Amir towards the 

Minister 4- High self-confidence along with cunning with the aim of using the honest 

approach and fraudulent goodwill by the Amir towards the Minister, etc. can be 

enumerated. 
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 رجال درباری از دیدگاه ابوالفضل بیهقی  سیاسی محافظه کاری
 1سید مهدی طیار

 2طواق گلدی گلشاهی )نویسنده مسئول(

 3غالمعلی زارع 

 4صفا تسلیمی 

 هچکید 

 در واقع یکی از انواع گفت و شنودهای رودررو و دورادوری است که بین ارتباطات رجال دربار   محافظه کاری

توصیفی تحلیلی   روش کار در این پژوهش  ودبا یکدیگر یا با امیران به ویژه امیرمسعود برقرار می ش  غزنوی

دسته بندی    ق، موضوعات مورد مطالعه و استخراج شده را به صورت موضوعیاست بدین صورت که محقّ

این گفت و شنودها بین طبقات صاحب نام سیاسی  کرده و با توضیح و تحلیل آنها نتایج را بیرون خواهد آورد  

و... انجام می گیرد    امیربا   امیر،  امیربا وزیر  و اجتماعی دربار از جمله: امیر با وزیر، امیر با دبیر، امیر با حاجب، 

همچ هایی  اندیشه  ارتباطات  این  بطن  وزیران   -1  ون:از  ارتباطی  های  سیاست  از  امیر  -2دفاع خردمندانه 

 نشیو ب  گاه، یبه جا  نانیاطم  -3  قتدارگرایی همراه با اعتماد به نفس الزم با اتکا بر رویکرد مصلحت جویانها

قابل اعتماد در   یکارآمد به عنوان حام  ریوز   یمعرّف  -4  توسّط امیرو عملکرد او توأم با مدح    حاجب   یاسیس

و... متبادر می کند همچنین در   تحت امرش یها نیدر قلمرو سرزم  یو اجتماع یاسیمصالح و منافع س ت یتقو 

  ی ریگ   میتصم  -2  ریبه ام  زهیانگ  جادیو ا  یدوار یام  -1عی همچون:  خالل این اندیشه ها موضوعات سیاسی متنو 

اعتماد به نفس باال   -4  رینسبت به وز  ریدر رفتار و گفتار توسّط ام   ت یّقاطع  -3قاطع امّا نابخردانه و شتابزده  

 ر ینسبت به وز  ری مزوّرانه توسّط ام  ت یّصادقانه و حسن ن  کردیاز رو  یریبا هدف به کارگ   یگر  لهی همراه با ح

 و... می توان برشمرد.  

 واژه های کلیدی:

 سیاسی. ، شنودها گفت و، یرجال دربار، محافظه کاری

 
 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد گرگان ، دانشگاه ازاد اسالمی، گرگان ، ایران1

 استاد یار،گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه فرهنگیان، تهران ، ایران  2

 دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد گرگان ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران 3

 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد گرگان ، دانشگاه ازاد اسالمی، گرگان ، ایران4
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 مقّدمه  

  و   ت ی شخص  ازی  هقی ب  ف یتوص  را یز  است   آور  شگفتی  ا  خواننده  هری  برا ی  هقیب   خی تار  در  مندرج  ع یوقا 

 راهبردی منسجم آن توأم با   است یس  ومحسوب می شود    ریتدب  و   شجاعت،  از  رجال درباری نوعی  منش

 ذهن  به  را  انیغزنو   سلسله  ت یتقو   ضمانو همراه است    متناسب   پیش رو  حوادث و    طیشرا  با  ی کهیرفتارها

  ، شده است   یسعمحافظه کاری سیاسی رجال درباری از دیدگاه ابوالفضل بیهقی  در مقاله    .کندی  م  متبادر

  گر یو درجال درباری    ی اسیس   یها  نشی ب  یآنان به عنوان کنش و واکنش در راستا  ی فکریها   هیدرون ما

  ن یط منسجم و هدفمند بخاص در ارتبا  یبرده شود و عالوه بر آن، تامّل  یپ  یبرپادارندگان حکومت غزنو 

  ی اسیسی  شنودها  و  گفت   این  در  شناخته شود  یبطن دربار به عنوان عوامل رفتار  یاسیس  یها  ت یشخص

 آنان   بلکه  شود،ی  نم  اکتفا  دنبری  م  شیپ  را  داستان  روابط  ت ی وضع  که  یحاتیتوض  ارائه  بر  تنها  رجال درباری

  وه یش  و  حاالت  بروز  و  بودنی  واقع  بر  مختلفی  ها  ت یّ موقع  دری  گفتار  وی  رفتاری  وهای ش  از  گرفتن  کمک  با

 ن یکه ب  ییگفته ها  یهقی ب  خی.»در تارنمایندی  م  دیتاک ها و باورهای سیاسی و اجتماعی شان    شهیاند  انیبی  ها

درباره    ییبه تنها  تواندی م  آنکنند خواننده با خواندن    یم  فایا  ینقش مهمّ  زیشوند ن  یاشخاص ردّ و بدل م

نهفته است که مخاطب   یتیکه در پس آن هدا  یتی کند روا  یم  تیکند او تنها روا   ی ها داور  ت یو شخص  ع یوقا

  ی اجتماع  ی اسیس   خی تار  یاقتضا  ،یمحافظه کار  (.140، ص1392فر،    ی)رحمانکشاند«    ی م  قت یحق  یرا به سو 

  نه ینهاد  یکه در آن تفکّر انتقاد  یبوده است؛ مشخصه جامعه ا  یمبتن  ،یاستبداد  یکهن ماست که بر ساخت ها 

خود    یادهایها و بن  هیرا در پا  دیاست که ارزش و ترد  یدر فرهنگ و جامعه ا  انی»وجه غالب ب  نشده است.

 نیکند از ا  یم  ن ییتب  رد،یپذ  یپسندد و م  یکه م  تیرا تنها به همان شکل، حد و وضع  ت ی آورد واقع  یتاب نم

کار ب  ی بخش  قت یدر حق  ا ی  رش،یاست و هم پذ  ل یهم تحم  یرو در محافظه  و    نیبه سکوت، تمک  انی از 

  یی گو   دهیگرا به مرور به پوش   دهی... ذهن در جامعه پوش  شودیمحدود م  انی و هم موضوع ب  دیگرا  یم  فیتحر

  گفت این    از ی  اریبس  در  (.7،ص  1375  ،ی)مختار  شود«یم  ل یکند و به مرور به روش و منش تبد یعادت م

و همگرایی   مصلحت جوییتوأم با    محافظه کارانهرویکردی  لی رغم رفتار آمرانه رجال درباری  ع   شنودها  و

امیرانی با تفکّرات خودمحور در پیش می گیرند تا ضمان مصالح سیاسی خود را در سایه حاکمیت خودکامه 

جاه طلبی را در   و  م با سرکوب یک خطّ مشی جبرگرایانه توأ  مستحکم نمایند و آینده  مسعودهمچون امیر

ساختار نظام تحت سلطه اش تقویت نمایند و با هر اندیشه ساختارشکن که نفی این رویکرد سیاسی استبدادی 

را می پروراند مبارزه نمایند و علی رغم میل باطنی به سبب نگرانی از بروز جنگ داخلی و ایجاد آشوبی  

 در   ها  ت یشخص  انیم   گفتگو ی  رقراری با این اندیشه ها را در دستور کار خود قرار دهند. بدوباره همگرای

  استفاده   مورد  زین  ها  ت یشخص  پرداخت   در  ت،ی روا  ازی  بخش  شبردیپ  بر  عالوه  که  است ی  روش  ،یهقی ب  خیتار

 خود  رفتار  و  اعمال  با  که  آن  بر  عالوه  ،یشینمای  ها  ت یشخص  مانند  متنی  ها  ت یشخص  و  ردیگ ی  م  قرار

  . گذارندی  م  شینما  به  مخاطبانی  برا  شنودها  و  گفت   خالل  در  را  خود  ت یشخص   ازی  ابعاد  شوند،ی  م  شناخته

 یکدیگر،   با  رانیوز  روابط  و  رفتارها  بر  حاکمی ها  وهی ش  با  را  ما  موضوع  نی ا  لیتحل  وی  بررس  رسدی  م  نظر  به

 حدّ  دری  هقیب   خیتار   مورخ  زبان  نکه،یا  ژه یو   به  سازد ی  م   آشنای  هقی ب  خیتار  در  حاجبان و حتی امیر   ،رانیدب



 

146 
قی 

بیه
ل 

ض
الف

ابو
اه 

دگ
 دی

 از
ی

بار
در

ل 
جا

ی ر
اس

سی
ی 

کار
ظه 

حاف
م

 

 

ی م  پژوهش  ضرورت  بر  منظر،  نیا  از  شنودها  و  گفت   نیا  لیتحل  و  نییتب  و   است   بالغت   و  فصاحت ی  اعال

  .دیافزا

 

محافظه کاری سیاسی رجال درباری از دیدگاه ابوالفضل  پرسش اصلی پژوهش این است که در موضوع  

قالب این گفت و شنودها، خلقیات درونی و دیگر موضوعات سیاسی و اجتماعی در بیهقی چه مضامینی در 

 ادبیات گفتاری اشاره شده است؟ 

 

و تبادل  محافظه کاری سیاسی رجال درباری از دیدگاه ابوالفضل بیهقی    درفرضیه پژوهش حاضر این است که          

  داستان   روابط  ت یوضع  که  یحاتیتوض  ارائه  نهاتی  اسیسی  ها  شنود  و  گفت اندیشه ها در بطن این ارتباطات و  

ی  ها  ت ی موقع  دری  گفتار  وی  رفتاری  وهایش   از  گرفتن  کمک  با  آنان  بلکه  شود،ی  نم  اکتفا  بردی  م  شیپ  را

  د یتاک توأم با اهداف و رویکردهای سیاسی    شهیاند  انیبی  ها  وهیش  و  حاالت  بروز  و  بودنی  واقع  بر  مختلف

 و   به ظاهر و محتوای کالم  توان ی  مبا یکدیگر    دربار  رجالی  اسیس ی  شنودها  و گفت  ازی  اری بس  در.  شودی  م

به   لحن  که  چنان  برد،ی  پ  شان  یتیشخصی  های  ژگ یو  از  دیگر  یبرخو    رجالاین    رتفکّ  عمق  همچنین 

بهره مندی از مهارت های رفتاری و    است ی  سلطان  گاهیجا  از  و  آمرانه  محکم،  و  درشت   اغلب   مسعودامیر

گفتاری در فضای سیاسی و سایر رفتارها از سوی رجال درباری هدفی جامع و باوری عمیق در توانایی های  

 . تحکیم اندیشه هایش با یکدیگر بوده که به آن ها پرداخته شده است 

 

 . پیشینه پژوهش 2

تاریخ بیهقی به دلیل امانت داری نویسنده، در بیان وقایع کلی و جزئی، در میان کتب تاریخی و ادبی کم نظیر  

است. به عبارت دیگر، حوزه پژوهش این تحقیق کامال معین و البته متفاوت و بدیع است و مطالب استنتاج شده،  

بوده است؛ زیرا این نگاه، تازه    "حافظه کاریم"حاصل زاویه دیدی متفاوت و ناظر بر یکی از ابعاد متن یعنی  

است و از جمله ضرورت های مطالعات ادبی امروز به حساب می آید. واالیی و ارزشمندی تاریخ بیهقی سبب  

شده است، نگاه های محققین بسیاری به این کتاب شریف جلب گردد و مقاله ها و کتاب های فراوانی در باب  

گاشته شود، لیکن هیچ یک در موضوع بدیع این مقاله نبوده اند، اما می توانند به موضوعات گوناگون این کتاب ن

حکومت  عنوان منابع و مراجع تحقیق نگارنده و سابقه تحقیق در کلیات تاریخ بیهقی مورد استفاده قرار گیرند.  

بسیاری به دست می   محمود و مسعود با تکیه بر اقتدار سنتی و نظامی به جنگ هایی می پرداخت که از آن غنائم

استفاده   حکومت  حفظ  جهت  در  غزنویان  حکومت  اقتصادی  قدرت  عنوان  به  غنائم  آن  و   آمد 

می شد. حکومت غزنوی با دادن صله های گرانبها به شاعران درباری، ابزار فرهنگی جامعه را در دست داشتند؛  

ن ها قدرت را با نیروی نظامی به دست می چرا که شعر به آن ها چهره ای دینی و قهرمانی می بخشید؛ بنابراین آ

آوردند و با قدرت اقتصادی آن را حفظ می نمودند و با استفاده از ابزارهای فرهنگی و مذهبی به آن مشروعیت  

 (. 37،  1392)حیدری، می بخشیدند« 
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شخصیت ها، »تاریخ بیهقی، بیشتر به دنبال تجزیه و تحلیل حوادث از دیدگاهی هنری جهت شناخت عمیق تر  

موقعیت ها و به نوعی آشکار کردن هنر نویسندگی بیهقی و خالقیت های هنری اوست و همچنین تکیه بر 

ماهیت مکالمه، وصف و روایت، لحن، شکل های گفت و گو و کاربردشناسی گفتمان تئاتری، شناخت موقعیت  

عناصر نمایشی  مکان  و  زمان  انواع  ساختن  روشن  و  کشمکش  و  جدل  ها    دراماتیک،  داستان  هویتی 

 (. 274،1394)سهرابی،است«

 

در حکومت های استبدادی همچون حکومت    تحلیل بی اعتمادی های دربار مسعود غزنوی اشاره دارد به اینکه،»

مسعود شکاف عمیقی میان حکومت از یک سو و دیگر اقشار جامعه از سوی دیگر وجود دارد این شکاف، عمدتا  

تقابل دولت و ملّت است که سرانجام محیطی ناامن و توطئه پرور به وجود می  ناشی از ترس و بی اعتمادی م 

آورد که در آن فضایل اخالقی و انسانی رو به ضعف می گذارد و در چنین شرایطی است که روابط آلوده به  

   (.9-10،1388)میرزایی مقدم، انواع تظاهرها و تزویرها، تضریب ها، فتنه ها، توطئه ها و قتل ها می شود« 

 

 مباحث نظری  

 رجال درباری و وقایع آن ها به روایت بیهقی  سیاسی محافظه کاری                              

انواع گفت و شنودها، همراه با اهداف هریک از آن ها، رازهای تاریخ بیهقی را برای ما روشن و اندیشه های 

استعداد درخشان خود پروراند و به عالی ترین صورت درآورد؛  نهفته بیهقی ساختار کلّی هر داستان را با نبوغ و  

به گونه ای که، همه ی اجزای داستان ها از آغاز تا پایان، همراه توصیف ها، گفت و شنودها و حوادث فرعی، 

با کلِّ داستان هماهنگی دارد. این گفت و شنودها، می تواند به صورت های گوناگون: امیران با وزیران، وزیران 

 ا امیران، دبیران با امیران و ... تجلّی پیدا کند.ب

نشان دادن ویژگی های طبقاتی در گفت و شنودهای رجال درباری، تا حدّ زیادی به نوع حوادث و موضوعات  

داستان ها بستگی دارد؛ امّا از آن جایی که، این ویژگی ها در گفت و شنودها آشکار است، نحوه ی تأثیرشان  

شخصیّت های داستان نشان می دهند.گفت و شنودهای رجال درباری در هر داستانی می    را به شیوه گفتار

 تواند، در پیش برد وقایع و حوادث آن داستان موثّر و مفید باشند.

»در داستان هایی که نقش اشخاص داستان ها غالب است و اشخاص، داستان را در اختیار دارند هدف اساسی  

وقایع داستان را با یاری گفتگوی اشخاص، طبیعی تر و روان تر از نقل   گفتگو، توصیف اشخاص است، که

برد« می  پیش   داستان 

 (. 366، 1384یونسی،)
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امور فانی  به  از حرص  بیهقی، دعوت به خردگرایی در زندگی و دوری  تاریخ  پیام اساسی  از آن جایی که 

دنیاست؛ از خالل این نکات، رویکردهای اجتماعی، سیاسی و آموزه های اخالقی و فرهنگی متنّوعی به دست  

 بود.   می آید، که هر کدام از آن ها، راهنمای خوبی در زندگی برای خوانندگان خواهد

کند بخش مهمّی برای پرداخت و تجسّم  گفتگو، توضیح روایی شخصیّت را توصیف می  »از آن جایی که 

 . (41، 1377)اکبری،شخصیّت است«

»هدف اصلی گفتگو این است که وارد فرایند تفکّر بشود و طیّ یک تالش جمعی چگونگی فرآیند تفکّر را 

 (. 34، 1388)حسین نژاد،تغییر دهد«

 شنود امیر با دبیرگفت و  -1

بهره گیری از نقش سیاسی و اجتماعی موثّر دبیران   -1  در این نوع گفت و شنودها از اندیشه هایی همچون:

درخواست هم اندیشی و   -3عدم دیدگاه فکری و سیاسی نسبت به توانمندی و تجارب ارزشمند دبیران    -2

نکوهش و سرزنش دبیران   -4بیران کارآمد  اعالم نظر با بزرگان و صاحب منصبان درباری علی الخصوص د

فتنه انگیزی توأم با ائتالفی    -1:  جاه طلب و فتنه انگیز و... و در همین راستا از موضوعات متنّوعی همچون

طلبی  اعتماد به نفس باال همراه با جاه  -3قاطعیّت در تصمیم    -2ناجوانمردانه توسّط صاحب منصبان درباری  

 دبیران و... می توان نام برد.اطاعت پذیری از  -4

 

 

گفت و شنود امیرمسعود با خواجه طاهر دبیر بر سر جانشینی سلطان نمونه محافظه کاری در            

 محمود

 

»اکنون خداوند چه دیده است در این باب؟ گفت: شما چه گوئید که صواب چیست؟ گفتند: ما صواب جز       

بتعجیل رفتن نبینیم. گفت: ما هم برینیم. امّا فردا مرگ پدر را بفرماییم تا آشکار کنند. چون ماتم داشته شد، 

که وی را این خبر رسیده باشد، زودتر  رسولی فرستیم نزدیک پسر کاکو و او را استمالتی کنیم و شک نیست  

از آنکه کس ما باو رسد و غنیمت دارد که ما از اینجا باز گردیم و هر حکم که کنیم بخدمت مال ضمانی اجابت  

کند و هیچ کژی ننماید که از آنچه نهاده باشد، چیزی ندهد که داند چون ما بازگشتیم، مهمّات بسیار پیش افتد 

ازیم و لکن ما را با ری عذری باشد در بازگشتن. همگان گفتند: سخت صواب و نیکو  و تا روزگار دراز نپرد

دیده آمده است و جز آن صواب نیست و هرچند رکاب عالی زودتر حرکت کند سویِ خراسان بهتر که مسافت  

درین بهتر  دور است و قوم غزنین بادی در سر کنند که کار بر ما دراز گردد. امیر گفت: شما بازگردید تا من ان
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نگرم و آنچه رای واجب کند، بفرماییم. قوم بازگشتند. و امیر دیگر روز بار داد با قبائی و ردائی و دستاری سپید 

و همه اعیان و مقدّمان و اصناف لشکر بخدمت آمدند سپیدها پوشیده و بسیار جزع بود. سه روز تعزیتی ملکانه  

ون باید که امیر این کار را سخت زود بگزارد و در سوال و برسم داشته آمد، چنانکه همگان پسندیدند. اکن

جواب نیفگند تا بر کاری پخته ازینجا بازگردیم؛ پس اگر عشوه دهد کسی، نخرد که او را گویند: بایستی باید  

ساخت که مسعود بر جناح سفر است و اینجا مقام چند تواند کرد؟« نباید خرید و چنین سخن نباید شنید که  

ما والسّالم    وحشِت  باشد  دیگر  لونی  از  کار  این  دریافِت  گردیم،  باز  بوحشت  چون  ما  و  است  بزرگ 

 (. 12- 14، ص 1389)بیهقی،

سیاسی، دو نفره و رودررو، محافظه کاری و سیاست پیشگی با رویکردی توأم با   نوع سبک گفت و شنود:

 مصلحت جویی.  

 عمودی، متمرکز، مستقیم، متعادل، آمرانه امیر با دبیر.  سبک ارتباطات اول:

 سازی، رقابت. هم سبک ارتباطات دوم:

 :   تحلیل گفت و شنود

که وجود داشت یعنی حمایت عمه اش حرّه ختّلی و نیز پی آن بود که خود را با هر وسیله ای  امیرمسعود در  

و   امیری  به  ممکن  زمان  کمترین  در  دولت(  ارکان  دیگر  و  دبیر  طاهر  )خواجه  پدرش  پیشین  دولت  ارکان 

فرمانروایی ایران نائل آید و بر تخت سلطانی جلوس نماید. او هم اندیشی بر سر این جانشینی را در حالی با  

موده دربار پدرش در میان می گذارد که در دلش استواری فکر حاکم است و به نوعی با  بزرگان و افراد کارآز

کارانه، زیرکی و هوش سیاسی خود را در این راه به کار می گیرد تا قبل از تصدی این شغل،  سیاستی محافظه

یابد و خود  »حرص و جاه طلبی« است آگاهی نکه  تبدیل به فردی گردد که کسی از عمق ضمیر ناخودآگاه او  

که در کالم و رفتار    را پشت اندیشه های مقطعی و زبانی ارکان دولت پدرش پنهان کند و طوری وانمود کند

شود  ای تبدیل می  مصلحت جویی به طور کامالً استادانه  و  ها همراه است اما در ادامه این مشورتسیاسی با آن  

کارانه با ظاهری زیبا آمیخته به تزویر به صورت رهبری اندیشمند که در بحبوحه  به سیاستی استبدادی و محافظه

نسبت به شرایط  جریانات سیاسی با انگیزه ملی با همفکری سایر رجال درباری سیاست پیشه، سعی در همراهی  

و دستور می  ای از دلسوزی نسبت به ایران نشان می دهد. ارا در زیر سایه  کشور می نماید و جاه طلبیناگوار  

که پسر کاکو با شخصیت او    می اندیشیددهد تا خبر مرگ پدرش را به پسر کاکو برسانند اما به این نکته  

ضدّیّت فکری و سیاسی داشته و راضی به دادن رشوه برای چند صباحی حکومتداری بر بالد ایران نبوده و  

می اندیشید هد. البتّه پسر کاکو به این  قرار د  سوالمورد    دربار فردی نیست که شخصیت سیاسی خود را بین  

در غزنین و حتی خارج از آن خواهد    خارج  و   ت فراوانی چه در صحنه سیاست داخلمسعود، مشکالکه امیر

داشت و میزان منتقدین سیاسی او باالتر خواهد رفت و شاید یکی از دالیل آن نیز کنار زدن برادرش سلطان  

« از عرصه سیاست دربار ایران باشد اما امیرمسعود تمام این رویدادهایی را  اش »حرّه ختّلیمحمد با توطئه عمه
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ین قرار می که احتمال وقوع آن می رفت به جان می خرد و خود را در معرض نقد سیاسی رجال دربار غزن

تماعی  راسم پدر را با احترام کامل برگزار می کند و آئین عزاداری را به نشانه کسب اعتبار سیاسی و اجدهد. م

و رویکرد سیاسی همگرا در   زیبا به صورت یک رهبر آزاد اندیشسازد تا بتواند تصویری  می  مرسوم  خود  

پیکی به نشانه پیام تسلیت مرگ پدر از طرف پسر کاکو  یرکی  زاو از روی ریا و    خلق نماید  جامعه درباری

این امید بتواند اعتبار سیاسی خود را در این کارزار سیاسی حفظ نماید خلیفه بغداد به خاطر    هگسیل می دارد ب

کند تا اصفهان را که در تملک  مسعود ارسال می  اش نامه ای به امیرحفظ منافع سیاسی و همچنین جایگاه  

  .مسعود قرار دهدمیرای در اختیار ا کاکو بود با نیّت تصاحب اموال، بازپس بستاند و به عنوان تحفهپسر

با    -1موضوعات مطروحه اخالقی و سیاسی:         امیران  مزوّرانه  با مصلحت جویی  توأم  کاری  محافظه 

احترام ظاهری جهت حضور در مراسم عزاداری توسّط امیران با هدف کسب وجهه اجتماعی مثبت   -2دبیران 

  - 4محور از طرف امیران با زیرکی و کاردانی  سیاست همسو   -3همسو با باورها و اندیشه های کهن ایرانیان  

 جانشینی قدرت  آمیز با رجال سیاسی کارآزموده دربارهمشورت مسالمت 

تالش و  به ارکان دولت  زیرکی و محافظه کاری در رفتار و گفتار نسبت    -1  درون مایه فکری مسعود:        

راهکار سیاسی، مشورت فرمایشی با نشان  سیاسی و اجتماعی در ایران با هر    مجدانه برای رسیدن به قدرت

به صورتی کامالً    اشدر حالی که استبداد فکری در ارائه آراء    آزادی خواهدادن خود به عنوان چهره سیاسی  

ارسال پیک به منظور رساندن خبر   -2محافظه کارانه و نامحسوس نسبت به رجال درباری احساس می شد.  

ای که در   اش در اصفهان و به دست آوردن اموال ساالنه   مرگ پدرش به پسر کاکو با انگیزه حفظ منافع ملی

 نشان دادن شخصیت ملّی خود در نظر رجال درباری   عزاداری در ایران با  سنناحترام به    -3تملّک پسر کاکو بود

و نظر  پدرشاحترام به آداب عزاداری مرگ  -1 درون مایه فکری خواجه طاهر و دیگر ارکان دولت:        

امیرمسعود درباره مشورت با افراد کارآزموده در خصوص جانشینی ایشان بر مسند قدرت ایران به جای سلطان 

توأم  -2محمود استبداد فکری  تن دادن  به  امیرمسعود در خصوص   با میل  نمایش مزوّرانه شخصیت ملی  و 

 جانشینی و ترس نهان از اختالف نظر سیاسی با او در خصوص جلوس بر مسند سیاسی کشور. 

نامه به نشانة اطمینان از دستیابی بر قدرت ایران و تسلّط    -1  درون مایه فکری خلیفه بغداد:         ارسال 

تصاحب اموال متعهدی ساالنه پسر کاکو   مساعد دربارهاطمینان  -2فکار دینی و سیاسی امیرمسعود. فکری بر ا

کارانه    در صورت واگذاری اصفهان به او و یادآوری جایگاه استبدادی دینی، عقیدتی با رویکرد سیاستی محافظه

 توأم با جهل و خرافه.  

را در جهت تصاحب   اشتمام توجّه و تجربه ارتباطات سیاسی   که  امیرمسعود  طرح و پیرنگ حکایت:        

اجتماعی رجال درباری و حتّی اقشار گوناگون می اندیشید، که رویکرد کرسی امیری دربار گذاشته بود به این 

ایرانی همراه کند در این راه، از کلّیّه اقدامات سازنده    شخصیت سیاسی همسلک با آیین های را در جهت تنویر  

گر بدخواهان،  تا اگر رویکردی منفی از ناحیه او یا دی  نموداقشار مختلف سیاسی استفاده    رضایت هت  در ج



 

151 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
هشتم

 ،
مرداد

1401
 

سیاست استبدادی با   آهستهرضایت بخشی پیش برود و    مسیردرباری را تهدید کند به  جامعه درباری و غیر

ذهبی اجتماعی درون رویکرد کورکورانه مذهبی و تعصبات خالف عقاید دینی ایرانی جایگزین رسوم رایج م

دهد و از حمایت خلیفه بغداد، حرّه ختّلی و رجال درباری رقابت سیاسی را به نفع خود تغییرایران شود و این  

 حاکمیت در جهت تأمین، اجرای مطالبات و تصاحب اصفهان و دیگر سرزمین های ایران بهره مند شود.

محافظه کاری در برابر حاجبان به منظور   -1هایی همچون:  امیر از اندیشه  :  گفت و شنودهای امیر با حاجب

ه افکار  بر ایران و تسلّط فکری و فرهنگی شان بر کلّیّ   ش حمایت سیاسی و اجتماعی نسبت به تامین آینده اقتدار

احترام تشریفاتی نسبت به حضور حاجبان بخاطر حمایت فکری، فرهنگی   -2رجال درباری سایر بالد اسالمی  

هم اندیشی با آنان در بعضی از رویدادهای سیاسی به منظور حفظ رویکرد و ساختار تشکیالتی   -3نو سیاسی شا

غزنوی خواهی    -4خاندان  از    ظاهریمصلحت  دوری  هدف  با  حاجبان  به  درباری نسبت  رجال  سایر 

نه حیله گری، توطئه و دسیسه بازی امیران در برابر کالم صادقا  - 1موضوعات مطروحه سیاسی همچون:  و..

بی توجّهی به تالش های مجدانه حاجبان در طول   -3محافظه کاری امیر در نوع رفتار با حاجبان  -2حاجبان  

 می توان نام برد.لیت شان در دربارو... تصدی مسئو 

 

 منگیتراک و بوبکرحصیری با امیرمسعود  گفت و شنودنمونه محافظه کاری در 

حصیری    علی قریب  با دانشمند  ناگاه منگیتراک، برادر حاجب بزرگ،»چاشتگاه روز دوشنبه دهم شّوال          

ندیم  بدرگاه  سلطان مسعود رسیدند. در وقت سلطان را آگاه کردند، فرمود که بار دهید. درآمدند و زمین بوسه  

به او    دادند و گفتند: »مبارک باد بر خداوند پادشاهی که یکرویه شد، برادر را  موقوف کردند«سلطانی ایشان را

 بخواندند پس گفت   نشان دهید و بسیار بنواخت و نامه حشم تگیناباد پیش آوردند سلطان فرمود تا بستدند و

او را متابعت کردند، حقّ ما را   از خرد و دوست داری وی چشم داشتیم. و دیگران که  »حاجب آن کرد که 

اید، باز گردید و زمانی بیاسایید و نماز    آید. شما سخت بتعجیل آمده  بشناختند و حقّ خدمتکاران رعایت کرده

دیگر را بازآیید تا پیغامها بگذارید و حال ها باز نمایید.« و هر دو بازگشتند و به یک موضع در سرایی گرانمایه  

و سلطان چون ایشان را    .نزل فرستادند و چیزی بخوردند و به گرمابه رفتند  فرود آوردند و بسیار خوردنی و

هل و طاهر دبیر را و اعیان دیگر را بخواند و خالی کرد و از هر گونه بسیار سخن رفت تا قرار  بازگردانید بوس 

و سیاه در پوشانند و خلعتی بسزا دهند همچنان حصیری    آید  منگیتراک را حاجبی داده  گرفت بر آنکه نماز دیگر 

دند و بنشستند خالی، چنان که  منگیتراک و حصیری را بیاوردند و پیش آم  را. نماز دیگر دو جنیبت ببردند و 

پیش سلطان طاهر دبیر و بوسهل زوزنی بودند و پیغام ها بدادند و حال به شهر باز نمودند. چون بازگشتند، 

سلطان فرمود تا منگیتراک را به جامه خانه بردند و خلعت حاجبی پوشانیدند: قبای سیاه و کاله دو شاخ، شیخ  

باد، و منزلت تو در حاجبی آنست زیر دست برادر، حاجب بزرگ، علی   و پیش سلطان آمد. سلطان گفت مبارک 

گرانمایه، چنانکه   پوشانیدند سخت  را خلعتی  بوبکر حصیری  فقیه  و  بازگشت.  داد و  بوسه  زمین  به  ایستی.« 
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ندیمان را دهند. وی را نیز پیش آوردند و سلطان او را نیز بنواخت و گفت» در روزگار پدرم رنج ها بسیار  

را چنین خدمتی کردی و حقّ تو واجب تر گشت، این اعداد   ی در هوی و دوست. دوست داری ما و ماکشید

است و رسمی، بر اثر نیکوییها بینی.« او دعا کرد و بازگشت. امیر همه اعیان و خدمتگاران را فرمود تا به خانه  

سلطان تا جواب نامه حشم تگیناباد  آن دو تن رفتند به تهنیت و سخت نیکو حقشان گذاردند. و نماز شام فرمود  

را باز نبشتنند با نواخت، و به حاجبی بزرگ علی نامه نبشتند با نواخِت بسیار و سلطان توقیع کرد و به خطّ 

خویش فصلی نبشت. و بفرستادند و خیلتاشی و مردی از عرب از تازندگان دیوسواران نامزد شدند نماز خفتن 

 (. 41-42ص )همان،  «را سوی تگیناباد رفتند

سیاسی، یک نفره و رودررو، محافظه کاری، تقدیرگرایی، آینده نگری و تشریف   نوع سبک گفت و شنود:

 فرمایی. 

 عمودی، متمرکز، مستقیم، متعادل، آمرانه و امیر با حاجب.  سبک ارتباطات اول:

 افقی، مستقیم، طبیعی و حاجب با امیر.  سبک ارتباطات دوم:

 انطباق و تشریک مساعی.  سبک ارتباطات سوم:

 

 تحلیل گفت و شنود 

خراسان و دیگر بالد  مردم  ری اقتدار امیرمسعود را بر افکار  استواو ابوبکر حصیری هنگامی که    منگیتراک         

با هدف دستیابی به    اش نسبت به توفیقات امیرمسعود و صاحب منصبان کارآزموده    نمودنداسالمی مشاهده  

مسعود شه های گوناگون صاحب منصبان امیرمقام و منزلت در دربار او و کسب قدرت اجرایی و سیاسی بین اندی

رفتار نمود آن   ودرخور آن د  ابراز داشتند سلطان با احترامیآگاهی یافتند به نشانه احترام مراتب تبریک خود را  

گزاری بزرگان تگیناباد را تقدیم امیرمسعود کردند به این امید که ضمانت مالی و جانی شان  ها نیز نامه سپاس

رمسعود از  در آینده نسبت به تهاجمات بدخواهان و تجزیه طلبان سرزمین های مختلف ایران تامین شود، امی

دن اقتدار سیاسی در میان افکار عموم درباری امیران تشکّر برتالش های مجدّانه امیرعلی قریب به منظور باال

نمود و به برادرش منگیتراک قول داد حقّ بزرگی او را در فرصت مناسب ادا خواهد کرد در ادامه آن ها را 

مورد لطف قرار داد و جایگاهی مناسب به خاطر تالش های برادرش در نظر گرفت، مقام حاجبی را به منگیتراک  

نقطه اطمینانی در دل امیر  بتواند با این اقدام تا  تقدیم شخصیّت علمی ابوبکر حصیری نمود  رافاخر  و خلیعتی

علی قریب قرار دهد و این تفقّد را به عنوان محرکی موثّر در تصمیمات آینده خود نسبت به او محسوب نماید 

را   مقام حاجبی  آورد و  به جامه خانه  تشریفاتی شایسته  با  را  منگیتراک  منگیتراک  دانست  او  زیبنده جایگاه 

که ابوبکر حصیری در زمان    یامیرمسعود را به خاطر این لطف بی شائبه مورد ستایش قرار داد و به پاس مشقّات

تفکّر و شیوه   با  بود مخالفت های جدّی  متحمّل شده  دربار غزنوی  امارت  بر کرسی  »امیر محمود«  تصدی 
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کرد زیرا در دلش به خاطر کینه   نثارش عتی همراه با تشریفاتی درخور حکومت داری او انجام داد سرانجام خل

ای که از پدرش داشت با ظاهری مزوّرانه او را مورد لطف خود قرار داد. هدف امیرمسعود از این رویکرد  

سیاسی زیرکانه تشویق، احترام به نظرات و تفکّرات مخالفان درباری پدرش بود و این تشویق و احترامات  

شی سبب می شد اندکی از آتش کینه نسبت به پدرش فروکش کند و دلش نسبت به آینده سیاسی و  فرمای

شاد   غیردرباری  و  درباری  جامعه  در  اش  سوییاجتماعی  از  و  طرفداران گردد  از  یکی  حصیری  ابوبکر   ،

برای انجام داری »سلطان محمود« بود همین امر زمینه ای اندیشه هایش در زمان تصدّی حکومت»امیرمسعود« و  

اندیشه    چنین رویکرد این  واقع گرایانه ای در  اقدام واقف گرداند که  این  با  او را  ایجاد نمود و  امیرمسعود 

تشریف فرمایی و اکرام مزوّرانه مقدّمه ای به منظور توجّه عمیق تر آنان به تالش ها از سوی صاحب منصبانی 

داری اش در تداوم حیات مقتدرانه اش   حکومت حوه  چون: ابوبکر حصیری و منگیتراگ در آینده سیاسی و ن

همراه او و اندیشه های خلیفه بغداد باشند و خود را در باید شود، که در این مسیر باشند و به آن ها یادآور می

مسیر جریانات پر فراز و نشیب سیاسی، اجتماعی و دینی این رویکرد قرار دهند؛ در پایان امیرمسعود به همه 

می دهد آن ها را مورد لطف قرار دهند و نامه ای احترام آمیز به بزرگان تگیناباد ارسال نمایند تا   مردم دستور

 بشناسند. در آینده شخصیّت سیاسی او را در میان رجال بلندپایه درباری و دیگر اقشار مردم ایران به رسمیت 

به  ی و فرصت طلبی  محافظه کار  -1:موضوعات مطروحه اخالقی و سیاسی امیرمسعود نسبت  از طرف  سیاسی 

نان سیاسی )منگیتراک و ابوبکرحصیری( توسّط امیرمسعود با هدف  احترام میهما  -2کر حصیری  علی قریب و ابوبامیر

  - 3دستیابی به قدرت و محقق شدن اندیشه های جاه طلبانه سیاسی اش در جامعه درباری و دیگر بالد اسالمی  

تشویق اندیشه    -4دف تامین جایگاه سیاسی امیرمسعود در بین رجال بلند پایه سیاسی  تقدیرگرایی و آینده نگری با ه

  - 5های سیاسی ابوبکر حصیری نسبت به مخالفت با تفکّرات سیاسی »امیرمحمود« در زمان سلطنت پدرش بر ایران 

   ن درباریان.اش در بی  تشکّر از علی قریب و برادرش با هدف حمایت سیاسی در راستای بهبود آینده سیاسی

رفتار صلح    با ارائهحصیری  کاری در برابر منگیتراک و بوبکر  محافظه-1  درون مایه فکری امیرمسعود:        

طلبانه به منظور حمایت سیاسی نسبت به تامین آینده مقتدارنه حکومتی اش بر ایران و تسلّط فکری بر کلّیّه  

حصیری. ر منگیتراک و ابوبکر ه با احترام نسبت به حضو درباری بالد اسالمی همرارجال درباری و غیرافکار  

حصیری به خاطر تالش ها در حفظ جایگاه او و مخالف با  فکری، فرهنگی و سیاسی از ابوبکر  حمایت -2

فرمانروایی   زمان  در  پدرش  ه  اشتفکّرات  با هدف  ایران  »بوبکربر  نظام  مکاری سیاسی  آینده  در  حصیری« 

رهنگی و سیاسی از منگیتراک و اعطای مقام حاجبی دربار به او با هدف حمایت فکری، ف  - 3مستبدانه اش  

  نابودی برادرش »حاجب امیرعلی قریب« از قدرت در آینده سیاسی خودش در بین سایر رجال درباری.

احترام و رعایت آداب درباری نسبت به امیرمسعود  -1: درون مایه فکری منگیتراک و ابوبکرحصیری       

 دستیابی و مشارکت فکری و سیاسی در قدرت درباری ایران.با هدف 

امیرمسعود با آنکه در ابتدای مسیر سیاسی امیری و سلطنت استبدادی خود در  طرح و پیرنگ حکایت:        

را انجام داد تا حمایت سیاسی صاحب منصبان کارآزموده را در سرزمین قرار داشت، تمام تالشش  میان درباریان  
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دست آورد با اینکه از سوی خلیفه بغداد حمایت سیاسی و فرهنگی ویژه ای نسبت به او  ه  ایران ب  های مختلف

صورت می گرفت، اما در خودش خالء اجتماعی و سیاسی فزاینده ای به ویژه در بطن جامعه سیاسی، مذهبی 

وبکر حصیری در راه  اب   یدربار ایران و اقشار پایین دست جامعه احساس می نمود امّا با وجود وفاداری ها

 سربلندی سیاسی آینده امیری و فرمانروایی او با هدف رسیدن به این نیّت های محافظه کارانه »بوبکر حصیری«

مورد لطف قرار می دهد و مناصب درباری را به او و دیگر بستگانشان پیشنهاد می نماید ارائه مقام حاجبی    را

اری او از صحنه سیاسی  علی قریب و برکننابودی برادرش امیر ت خاص با هدف  به منگیتراک همراه با تشریفا

 بود. دربار 

 

 گفت و شنود امیر با وزیر 

معرّفی وزیران کارآمد به    -2حمایت خردمندانه از سیاست های ارتباطی وزیران    -1از اندیشه هایی همچون:  

عنوان حامی قابل اعتماد در تقویت مصالح و منافع سیاسی و اجتماعی در قلمرو سرزمین های تحت امرش و  

ستبدادگرایی و... می توان یاد  ا   -2امیدواری سیاسی و اجتماعی امیران    -1... و موضوعات متنوعی همچون:  

 کرد.  

 گفت و شنود امیرمسعود با علی قریب نمونه محافظه کاری در                              

»و فرمان چنان بود علی را که باید که اولیا و حشم و فوج فوج لشکر را گسیل کند، چنانکه صواب بیند          

پیالن و زرّادخانه و خزانه بیاید تا در ضمانِ سالمت بدرگاه رسد و و پس بر اثر ایشان با لشکر هندوستان و  

، 1389)بیهقی،  بداند که همه شغل ملک بدو مفوض خواهد بود و پایگاه و جاه او از همه پایگاهها گذشته«

 (.7ص 

سیاسی، تک نفره و دورادور، محافظه کاری با رویکرد مصلحت جویی و قدرت   نوع سبک گفت و شنود:

 رویکرد مستبدانه و مدح و ستایش.  طلبی با

 عمودی، آمرانه، متعادل، غیرمتمرکز، غیرمستقیم و امیر با وزیر.  سبک ارتباطات اول:

 رقابت، انطباق و تشریک مساعی.  سبک ارتباطات دوم:

 تحلیل گفت و شنود  

مسعود امیرعلی قریب را نماینده تامّ األختیار اهداف و تصمیمات سیاسی خود در میان ارکان دولت پدرش امیر 

کرد و از او خواست هر اقدامی در جهت ثبات موقعیتش در بین درباریان سلطان محمود انجام دهد تا بتواند 

اندیشی و بینش سیاسی خود به  . با تکیه بر محافظه کاری، مصلحت  کندحسن رضایت را در بین آنان ایجاد  
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های سیاسی حاکم بر رجال درباری را به سوی  دنبال این هدف بود تا مسیر فکری و سیاسی اکثریت اندیشه

رویکرد مستبدانه توأم با خفقان فکری و فرهنگی در جهت اجرای نیّات شوم خود سوق دهد و نقش سیاسی  

ر نشان دهد تا آنان بر حقّانیت گفتار او تأکید بیشتری داشته  امیرعلی قریب را در بین رجال درباری پدرش بارزت

مآبانه از طرف  باشند. ارجحیّت افراد مورد اعتمادی همچون امیرعلی قریب نوعی بروز رفتاری درونی و سیاست 

معنوی و  مادی  حمایت  که  بود  باال  او  درباری  رجال  بین  در  اعتمادش  مورد  افراد  به  نسبت  را  و  باش  رد 

با الیه سیاسی  خودمحوری از رجال اش را  از صداقت و قاطعیّت در رفتار و گفتار نشان دهد. دعوت  هایی 

از مصلحت درباری و اجرای فرامین توسّط آن با لحنی  اندیشی ظاهری در واقع اوج حاکمیت و رویکرد ها 

اش اشت اما نیّت واقعیای در دل از امیرعلی قریب ندهدفمند او نسبت به رجال درباری است. او با اینکه کینه 

اش بر نابودی کلّیّه ارکان دولت پدرش بود و به همین منظور، تحکیم و استیالی قدرت سیاسی و اجتماعی

   تمجید از صفات بارز او می دانست.ایران را هدفی منسجم برای تعریف و 

محافظه کاری و فرصت طلبی امیران نسبت به وزیران   -1موضوعات مطروحه اخالقی و اجتماعی:  

 قاطعیّت در رفتار و گفتار توسّط امیران به وزیران.    -3مصلحت جویی مزوّرانه امیران به وزیران  -2

امیرمسعود: فکری  مایه  و   درون  قریب  امیرعلی  مثبت  بینش سیاسی  و  رویکرد  به جایگاه،  اطمینان 

رایی نسبت بیان و حس اعتماد به نفس باال در کالم همراه با روشنگری و همگقدرت  و  عملکرد او توأم با مدح  

 به رجال درباری پدرش.

امیرمسعود در تالش بود تا اعتماد و حسن نیّت ظاهری خود را در وجود    طرح و پیرنگ حکایت:         

 ایکه دارای نقش برجسته    ارکان حکومت امیرمحمود ایجاد کند با بهره گیری از نیروهایی نظیر امیرعلی قریب 

در راستای    یدر جهت سوق دادن به اهداف مستبدانه در اندیشه این رجال درباری بود از هیچ گونه کوشش

ارکان   کلّیّه  به مرور زمان  این بود که  او  باور  نورزید زیرا در  آرمان دریغ  این  را که همسلک    پدرشتحقّق 

نبودند مجازات کند و بعد از دسترسی به این اهداف، امیرعلی قریب و دیگر   اشهای سیاسی و اجتماعی  بینش

وثّر خود در جهت تأمین کنار بزند و از عوامل م  رجال کارآزموده را از صحنه سیاست داخلی و خارجی دربار

علی قریب را برآن داشت که تشویش  امیرمسعود، امیرمستبدانه مسکوت    نماید. بینش هایاستفاده  برنامه هایش  

نهادینه کند و مسیری بی بازگشت در جهت تعالی اندیشه ها و رویکردهای   را در وجود ارکان دولت پدرش

های تاریک تفکّر و سازد تا این رجال درباری را در برزخی هولناک مملّو از بن بست  همگرایانه سیاسی برقرار

بر روی آنان تا ابد ببندد و خود را به    نسبت به عملکردشجای دهد و فضای نقد سیاسی    اش  بینش سیاسی

 عنوان تنها تفکّر خلّاق محور معرّفی نماید.
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 نتیجه گیری

سیاسی رجال درباری در تاریخ بیهقی، اوصاف اخالقی و اجتماعی این رجال به همراه  با بررسی محافظه کاری  

رویکردها، اندیشه ها و خلقیّات درونی و بیرونی شان با تکیه بر ساختارهای فکری به نمایش در می آید. حادثه  

، خردگرایی،  افزون خواهی است که با موضوعاتی همچون: محافظه کاری  و   های اصلی و بنیادی خرد، تکبّر

ملّی   نیرنگ دشمنان قومی و  اقتدارگرایی و دفع حیله و  انگیزی و دشمنی، طمع ورزی،  فتنه  استبدادگرایی، 

متجلّی می شود؛ و به دلیل وجود همین واقعیّات تاریخی و اجتماعی، می توان گفت و شنودهای رجال درباری 

باری خواننده بهتر می تواند با شخصیّت ها، را ارزشمند دانست. در گفت و شنودهای رودررو این رجال در

نیّات درونی و بیرونی آنان آشنا شود و از آن جایی که خواننده خارج از جریان گفت و شنودها و حوادث  

داستان به مکالمات ردّ و بدل شده نگاه می کند، بهتر می تواند در خصوص  پنهان کاری، تمهیدات مزوّرانه، 

ساده دلی و رویکردهای سیاسی و اجتماعی ارزشمند رجال درباری صاحب نام به  دوراندیشی، نیرنگ بازی،  

قضاوت بنشیند. بیهقی در محافظه کاری این رجال درباری و گفت و شنودهای رودرروی بین آنان با زیرکی 

ن مستقیم  تمام، درون مایه های فکری و راز و رمزها را برای خواننده روشن می سازد؛ بدون آنکه، ردّپایی از بیا

. در این گفت و شنودها دیدگاه  خواننده را تحت تأثیر قرار بدهد  خود به جا گذارد؛ تا از این راه بتواند، عواطف

ات، درون مایه های  های دیگری نظیر: طرفین، نوع گفت و شنودها، موضوع گفت و شنودها، نوع سبک ارتباط

ا به صورت آمیزه ای نیز مشاهده شده است. بیهقی در بیشتر  لبتّه، برخی از آن هانظر قرار می گیرد  فکری و...مدّ  

استفاده    ها این گفت و شنودها، از زبان رجال درباری صاحب نام سیاسی، برای وصف اجزاء مختلف در داستان  

حس نماید. نکته ی جالب   آنگفت و شنودها، زنده و پویا به نظر برسد و خواننده خود را در بطن   تامی کند 

در محافظه کاری بین ارتباطات این رجال درباری مشاهده می شود، توصیف شخصیّت های اصلی   توجّهی که

داستان است که به طور خردمندانه ای، از طریق رقیبان، امیر، ناظران و رجال صاحب نام درباری صورت می  

تاه و در برخی موارد گیرد و تنها توصیفات زمانی و مکانی به عهده ی نویسنده می باشد که آن را به صورت کو 

نمادین و کلّی مطرح می کند. سلسله حوادث هر داستان، به صورتی به دنبال هم می آیند، که کلّ داستان ها در  

با توجّه به مقدّمات   عین شیرینی، طبیعی و منطقی جلوه می کند، هر حادثه به گونه ای رخ می دهد که خواننده

اید اتّفاق دیگری بیافتد و هر کدام از رجال درباری، با شناختی که از  احساس کند، جز این حادثه نب داستان ها 

مشهود است. بزرگترین پیام   ها د، این هماهنگی در سراسر داستان  نآن ها داشتیم، همان رفتار را انجام می ده

ن به ، کشورداری توأم با عدالت و زندگی توأم با سعی و رسیدری صاحب نام به امیر و دیگر رجالرجال دربا

اقتدار ماندگار بر پایه خردورزی سیاسی است؛ آن ها معتقدند: که به دلیل رویدادهای ناگوار در جامعه درباری  

و دیگر بالد اسالمی بهتر است، غم را کنار بگذاریم و به شادی با تکیه بر واقع گرایی و دوراندیشی در این دنیا  

، بیشتر به دنبال دستیابی  ات گوناگونی که با دشمنان داشتندبپردازیم. رجال درباری، در جنگ ها، و نیز ارتباط

از وحدت بین ملّت  و اخالقی جامعه دوران شان بودند؛  اجتماعی    لبی، حفظ منافع سیاسی,قدرت طبه صلح,  

ها، انتقال تجربیّات ارزنده بین شخصیّت ها و اقوام مختلف استفاده می کردند تا موجودیّت سیاسی و اجتماعی  

خلیفه بغداد آشنا کنند  خودمحورسایه اندیشه  را با تمدّن غنی اسالمی زیرحفظ نموده و دیگر ملّت ها  خود را  
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و بین رویکردهای سیاسی آن ها و فرهنگ واال و ارزشمند درباری شان انسجام نمایند بیان حاالت درونی، 

نوعی همدلی  با دیگران  های سیاسی رجال درباری در گفت و شنودهای رودررو  رویکردو    خلقیّات ارزشمند

های ارتباطی در سایه آداب اجتماعی و صفات ارزشمند انسانی است. بیهقی در گفت و بهره گیری از رویکرد

ذهن    رجال درباری خود را از بین ببرد و  و شنودهای رودررو و دورادور  قصد دارد، به آرامی حجاب کارکتر

خواننده را به عمق موضوعات، اندیشه ها، نوع گفت و شنودها، درون مایه ها و سبک ارتباطی به وجود آمده  

در محافظه کاری این گفت و شنودها، اندیشه های سیاسی، اجتماعی رجال درباری به   از وقایع داستان برساند

ه می شود، مثال چنان که دیدیم، آمیختگی رفتارهای منطقی تبدیل می شود؛ و سرشتی از موضوعات آمیخته دید

از موضوع اطاعت پذیری از فرامین با مصلحت خواهی و پند و اندرز با خردگرایی وجود دارد. توصیف های 

زمانی در گفت و شنودهای رودرروی رجال درباری، در آغاز وقوع حوادث رخ می دهند و معموال به صورت  

بیهقی، به دنبال ایجاد فضایی است  نه و یکسان جلوه گری می شوند  رایاتوصیف های نمادین، جزئی، واقع گ 

را به خواننده القاء نماید گفت و شنودهای رجال درباری به لحاظ ویژگی های    اشسیاسی    رویکردتا عمق  

فکری تنها به نوع لحن گفتار، اصوات و سبک ارتباطی کالمی در چارچوب شخصیّت های سیاسی و اجتماعی  

و ... جایگاهی ندارد و تنها بررسی   پند و اندرز تزویر، شود. و موضوعاتی از قبیل: پنهان کاری،  شان توجّه می

  با یکدیگر بوده است.   گفتارشاندیدگاه های فکری و اجتماعی شخصیّت های سیاسی واالمقام و دقّت در نوع  

تصمیمات   توان دریافت قی میکه از مضمون محافظه کاری سیاسی رجال درباری در تاریخ بیه  ثمره ایبزرگترین  

 ی غزنوی در شرایط مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی خصوصاً سلطان مسعود، رساندن خبرها  امیران  اشتباه

های جاه  خالف واقع و عموماً برخی شایعات سیاسی توسّط بعضی از وزیران، ندیمان و حاجبان، با انگیزه 

 . بود... نسبت به امیران غزنوی و سودجویی، ریاکاری طلبی، نوع دوستی مزوّرانه، 
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